
                   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
Autorizo a Universidade Tiradentes por intermédio da aluna Andreia Maria Roque, 

devidamente assistida pelos orientadores estabelecidos pelo Programa PSA Saúde e Ambiente 
UNIT a desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 1-Título da pesquisa: Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 e Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural. 
2-Objetivo Primário: Investigar como os ODS influenciam as proposituras de políticas públicas 
para RPPNs. Objetivos Secundários: Elaborar uma análise crítica conceitual sobre os ODS da 
Agenda 2030 da ONU e sobre RPPNs; Identificar como gestores de RPPNS percebem os ODS 
na perspectiva de seu território legal. 
3-Descrição de procedimentos: Para a coleta de dados com as RPPNs será aplicado um 
questionário por meio da ferramenta de pesquisa online o Google Drive. O questionário possui 
17 questões fechadas cujo conteúdo versa sobre entendimento e reconhecimento por parte dos 
gestores das RPPNs sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas e 
para cada questão, a resposta é dada numa escala de zero a cinco, onde o zero significa que 
não há nenhuma relação entre o ODS indicado e a RPPN e cinco indica que há total relação 
entre estes. O TCLE e questionário serão enviados por meio digital (email ou telefone) aos 
gestores das RPPNs. 
4-Justificativa para a realização da pesquisa: Aproximar informações comuns sobre os 
universos dos ODS e RPPNs a partir da construção de arcabouços teóricos e vivenciais que 
permitam apoiar a formulação de novas políticas públicas, como também aprofundar um 
processo de percepção crítica da sociedade sobre a Agenda 2030 e sobre as Reservas 
Particulares do Patrimônio da Natureza (RPPNs). 
5-Desconfortos e riscos esperados: a pesquisa apresenta risco mínimo, visto que a 
participação consiste em responder uma entrevista ou questionário ou participar de grupos 
focais. Entretanto, especialmente para o entrevistado e participantes do grupo focal, o momento 
do encontro e perguntas pode gerar algum desconforto. Fui devidamente informado dos riscos 
acima descritos e de qualquer risco não descrito, não previsível, porém que possa ocorrer em 
decorrência da pesquisa será de inteira responsabilidade dos pesquisadores. 
6-Benefícios esperados: Relacionar conceitos e propostas dos ODS da Agenda 2030 com a 
realidade das RPPNs a partir da construção de arcabouços teóricos e vivências de gestores e 
comunidade motivando uma nova percepção que reconhece as potencialidades das RPPNs e 
trilhe novos caminhos da inovação apresentados pelos ODS, reconhecendo tanto diferenças 
como forças convergentes que podem ser adotadas em prol da conservação dos recursos 
naturais. 
7-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 
esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os 
pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas 
obtidas durante a realização do estudo. 
8-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao voluntário.  
9-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 
envolvendo seres humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 
10-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e 
sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de 
consentimento para que os resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e 
publicações.  
11-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim 
fica prevista indenização, caso se faça necessário.  
12- Os participantes recebem um link deste TCLE já com as responsabilidades 
identificadas da pesquisadora.  
13-Dados da pesquisadora doutoradoAv. Murilo Dantas, 300, Bairro Farolândia – Aracaju – 
SE, CEP: 49032-490/ andreiamariaroque@gmail.com Telefone: (11)982798877. ATENÇÃO: A 
participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida quanto aos seus 
direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes.CEP/
Unit - DPEAv. Murilo Dantas, 300 bloco F – Farolândia – CEP 49032-490, Aracaju-SE.Telefone: 
(79) 32182206 – e-mail: cep@unit.br. 
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