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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 
Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 
Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
 
1. Título do Projeto de Pesquisa 

Efeito das dicas verbais com o foco na interação entre os componentes ou dicas com foco nos 
componentes  na aprendizagem de habilidades motoras 

 
2. Pesquisador Responsável 

Professora Dra. Andrea Michele Freudenheim 

 
3. Cargo/Função 

Professor Assistente Doutor 

 
4. Avaliação do risco da pesquisa: 

x RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 
 

5. Duração da Pesquisa 

02 Maio de 2011 até meados de Novembro de 2011 

 
 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 

PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 

1. O estudo tem como objetivo verificar qual o efeito da informação apresentada pelo professor na 

aprendizagem da natação, mais especificamente, do nado crawl. 

2. Seu filho participará de seis aulas nas quais será solicitado que nade 8 metros, descanse e nade 

novamente até completar 40 vezes. Para facilitar a aprendizagem, nos intervalos, será apresentado um 

vídeo mostrando uma pessoa nadando crawl e a professora também fornecerá algumas dicas 
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importantes. Reforçamos que esse mesmo procedimento ocorrerá em todas as aulas. Depois destas 

seis aulas seu filho descansará uma semana. Após este período, ele participará de mais uma aula na 

qual será solicitado que nade 8 metros, descanse e nade novamente até completar 20 vezes. Nesse 

dia o professor não dará nenhuma informação, pois a criança deverá nadar como foi pedido nas aulas 

anteriores. Estas aulas serão distribuídas no período de três semanas, podendo ocorrer duas ou três 

vezes na semana, conforme sua disponibilidade e a do seu filho. 

3. A piscina na qual serão realizadas as aulas é aquecida, tratada com ozônio, não oferecendo perigo de 

alergia ao cloro e tem como profundidade máxima de 1m30cm, considerada rasa para a faixa 

etária.  Seu filho terá acompanhamento individual pelo professor que está desenvolvendo este estudo. 

Em momento algum ficará desacompanhado do professor. Ele também poderá pedir para descansar 

em qualquer momento da aula, caso ache necessário. Portanto, não será exigido ao seu filho nenhum 

esforço muito grande, inclusive porque ele poderá nadar em velocidade confortável todo o tempo. Em 

função do mencionado, esta pesquisa não oferece nenhum risco ao seu filho. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados á 
pesquisa. O aluno pode, em qualquer momento, obter a informação que deseja a respeito de 
procedimentos, eventuais riscos e benefícios relacionados à pesquisa; 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 
que isto traga prejuízo à continuidade da assistência; 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; Nenhuma informação a respeito da identidade do 
aluno será tornada pública 

4. Disponibilidade de assistência por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa, será feita 
inicialmente pelo médico plantonista da instituição onde serão realizados os testes. 

 
 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 

REAÇÕES ADVERSAS. 

Pesquisador gerente: Maria Teresa da Silva Pinto Marques – Telefone: (0XX) ] 0000- 0000 
Pesquisador responsável: Andrea Michele Freudenheim – Telefone: (0XX) 0000-0000 

 

 

VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

Não há 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 
 
 
São Paulo, _____/_____/_2011_ 
 
 
 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 
ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 


