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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Comunicação e Expressão 
Departamento de Línguas Vernáculas 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 
FONAPLI – Laboratório de Fonética Aplicada 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Nome do participante:___________________________________________________ 
Nome do responsável (no caso de menor de 18 anos): _________________________ 
Endereço: __________________________________________Cidade: ___________ 
Estado: _____ CEP: ___________ Telefone: (__)______________ RG: ___________ 
CPF: ________________ Data nascimento: ____/____/_____ Idade: _____________ 
E-mail: _________________________________Data da gravação: ____/____/_____ 
 
Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Izabel Christine Seara 
Pesquisador(es): _______________________________________________________ 
Instituição: Laboratório de Fonética Aplicada (FONAPLI) 
Outra Instituição: ______________________________________________________ 
 
Prezado(a) participante, 
 
Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do projeto que apresenta as seguintes 
características: 
1. Título do projeto do FONAPLI: Análise acústica, aerodinâmica e articulatória da 
fala. 
2. Objetivo principal: Proporcionar mais conhecimentos linguísticos sobre o 
português brasileiro (doravante PB) falado por meio de uma caracterização do modo 
de falar dos diversos dialetos e sobre as línguas estrangeiras. 
3. Justificativa: Busca-se a ampliação de estudos a fim de contribuir para um maior 
entendimento nas áreas de fonética acústica, fonética perceptual, fonética 
articulatória, fonologia, aquisição e desenvolvimento da linguagem, interfonologia, 
prosódia e entoação. 
4. Procedimentos: Participar de sessões de gravações dos dados de fala em uma 
cabine acústica ou outro local silencioso e responder a uma entrevista sobre aspectos 
relacionados à fala. 
5. Riscos e desconfortos: Não existe risco previsível. O desconforto poderá existir 
devido ao tempo das sessões de gravação dos dados de fala e/ou ao posicionamento 
dos equipamentos necessários para a obtenção dos dados. 
6. Benefícios: A participação é voluntária e não trará qualquer benefício direto, mas 
proporcionará um melhor conhecimento sobre a produção de sons, de prosódia e 
entoação no português brasileiro e nas variações dialetais, além das línguas 
estrangeiras. Servirá também para futuros estudos na área Fonética e da Fonologia e 
suas interfaces com outras áreas. 
7. Direitos do participante: Pode se retirar deste estudo a qualquer momento, sem 
sofrer nenhum prejuízo e tenho direito de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 
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qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Para tanto, basta entrar em contato 
com o pesquisador responsável ou o pesquisador. 
8. Compensação financeira: Caso necessário, haverá compensação material, 

exclusivamente para despesas de transporte do participante e de seus acompanhantes. 

9. Incorporação ao banco de dados do FONAPLI: Solicitamos que os dados obtidos, 
na forma de gravações em áudio e/ou vídeo, possam ser incorporados ao banco de 
dados do FONAPLI, cujos responsáveis zelarão pelo uso e aplicabilidade das 
amostras exclusivamente para fins científicos, apenas consentindo o seu uso futuro 
em projetos que atestem pelo cumprimento dos preceitos éticos em pesquisas 
envolvendo seres humanos. 
10. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato com o pesquisador responsável pelo 
banco de dados do FONAPLI (Profa. Dra. Izabel Christine Seara) no telefone: 
(48)3721-6591 ou no endereço: Rua Salvatina Feliciana dos Santos, 235, Ap. 905, 
Bloco B, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-600. Ainda, pode entrar em 
contato com o pesquisador _________________________________ no telefone: 
________________ou no endereço: _______________________________________ 
___________________________________________________________________. 
11. Garantia de indenização: Diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa o 

participante será indenizado no valor de seu prejuízo. 

12. Confidencialidade: Os resultados deste estudo poderão ser publicados em 
periódicos científicos ou apresentados em congressos profissionais, sem que a 
identidade do participante seja revelada. 
13. O contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH-

UFSC) pode ser realizado no Prédio Reitoria II, 4º andar,  sala 401, localizado na Rua 

Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis. Telefone para contato: 

3721-6094. 

14. O participante receberá uma via (e não cópia) do documento, assinada pelo 

participante de pesquisa (ou seu representante legal) e pelo pesquisador, e rubricada 

em todas as páginas por ambos. 

Eu, _________________________________________________, compreendo meus 

direitos como um participante de pesquisa e voluntariamente consinto em participar 

deste estudo e em ceder meus dados para o banco de dados do FONAPLI. 

Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito.  

 
Local e data:_________________, ____/____/______. 

 
 

 
_______________________________ 

Assinatura do participante/responsável legal 
 

 
 

______________________________  
Assinatura do pesquisador 


