
ANEXO V 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU MBA EM DESIGN THINKING (MBADTI) – 

MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), TURMA 2022-2023 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“Avaliação Continuada da Aplicação de Metodologias Ativas nas Engenharias”. Meu nome é 

Getúlio Antero de Deus Júnior, e sou o pesquisador responsável e professor da Escola de 

Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC/UFG). Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, você poderá 

clicar nas caixas de seleções deste termo, preencher a data, seu nome completo e seu e-mail 

no final deste termo, além de enviar este termo via formulário Google institucional, como 

forma de “assinar eletronicamente”, sendo que uma cópia em formato pdf do documento 

original está disponível para download. Esclareço que em caso de recusa na participação, em 

qualquer etapa da pesquisa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Por outro lado, sua 

participação nesta pesquisa é obrigatória nos processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu da EMC/UFG, devidamente previstos nos respectivos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos e Editais de Processos Seletivos, e que foram devidamente aprovados pelos(as) 

Coordenadores(as) dos Cursos. Dessa forma, a colaboração e o compartilhamento de suas 

produções, suas opiniões, sua imagem, etc. é muito importante entre os participantes do 

Curso para ocorrência do ensino e do aprendizado no Ambiente Virtual de Aprendizado 

(AVA), além de ampliar os resultados da pesquisa. Por outro lado, qualquer participante que 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (a) pesquisador 

(a) responsável, via e-mail gdeusjr@ufg.br e, através do seguinte contato telefônico: 62 3209-

6071. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, pelo telefone 62 3521-1215, que é a instância responsável por dirimir as dúvidas 

relacionadas ao caráter ético da pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter consultivo, 

educativo e deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos(as) participantes da pesquisa, 

em sua integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos vigentes. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar o impacto em disciplinas e/ou 

módulos ofertados pela EMC/UFG que utilizam Metodologias Ativas. Além disso, fazem 

parte dos objetivos: (a) verificar o estilo de aprendizagem dos aprendentes no momento da 

oferta da disciplina e/ou módulo, e após seu término; (b) avaliar o desempenho dos 

aprendentes no desenvolvimento das atividades individuais e em grupo; (c) avaliar o 

desempenho dos aprendentes no processo educacional aplicado; (d) avaliar a método 

instrucional aplicado; (e) detectar mudanças no estilo aprendizagem dos aprendentes; e (f) 

alimentar um banco de dados com documentos elaborados pelos aprendentes nas disciplinas 

e/ou módulos, e com os resultados das avaliações realizadas na área de Educação em 

Engenharia. 

Serão aplicados os seguintes formulários Google para atingir os objetivos, como 

instrumentos de coleta de dados de pesquisa: 

(a) Formulário Identificando seu Estilo de Aprendizagem (Kolb); 

(b) Formulários para Avaliação de Desempenho (AD) dos grupos de ABP e/ou de 

ABPj; 



(c) Formulários para Avaliação do Processo Educacional (APE) para a metodologia 

de ABP e/ou de ABPj; e 

(d) Formulário para Avaliação do Método Instrucional (AMI) para as metodologias de 

ABP e/ou ABPj.  

Em caso de danos, você tem o direito de pleitear indenização, conforme previsto em 

Lei. 

Durante a oferta das disciplinas e/ou módulos, produções e/ou registros fotográficos, 

sonoros e/ou audiovisuais poderão ocorrer, sendo que solicito a sua autorização, por clicar a 

sua decisão na caixa de seleção a seguir: 

 Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião entre os participantes das 
disciplinas e/ou módulos, e nos resultados publicados da pesquisa. 

Além disso:  

 Permito a publicação dos meus dos meus Relatórios de Sínteses, Relatórios de 

Projetos, bem como documento(s) e/ou material(is) produzidos por mim, de forma parcial ou 

na íntegra, sem a identificação de meu nome entre os participantes das disciplinas e/ou 

módulos, e nos resultados publicados da pesquisa. 

Espera-se que a pesquisa não cause possíveis riscos psicossociais (ex.; 

constrangimento, intimidação, angústia, insatisfação, irritação, mal-estar etc.), sendo que os 

benefícios acadêmicos e sociais decorrentes da participação do(a) participante na pesquisa 

será muito importante para melhoria do ensino na EMC/UFG. 

Pode haver necessidade de dados coletados em pesquisas futuras, desde que seja feita 

nova avaliação pelo CEP/UFG. Assim, solicito a sua autorização, por clicar a sua decisão na 

caixa de seleção a seguir: 

 Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

Declaro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis 

ou não. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, nome e e-mail devidamente identificado ao final, “assino eletronicamente” este 

termo por meio de um formulário Google, e concordo em participar do estudo intitulado 

“Avaliação Continuada da Aplicação de Metodologias Ativas nas Engenharias”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável 

Getúlio Antero de Deus Júnior sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. Entretanto, estou ciente que minha nesta pesquisa é obrigatória 

caso tenha participado de processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da 

EMC/UFG, e que foram devidamente aprovados pelos(as) Coordenadores(as) dos Cursos. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Data de assinatura do TCLE: ____/____/_________ 



Nome completo do(a) participante:  

E-mail do(a) 

participante: 

 

 

Obs.: Este TCLE deverá ser formatado como um formulário Google institucional (UFG), e/ou 

qualquer ferramenta institucional da UFG, desde que preserve o seu conteúdo. 

 


