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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
O(a) menor________________________________________________________ aluno(a) da escola
___________________________________________ cujo responsável legal está abaixo qualificado(a), está sendo
convidado(a) a participar do concurso “Pequeno Pesquisador”, organizado pela Vice-Direção de Pesquisa e PósGraduação das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), cujos coordenadores são os professores Dr. Roberto
Morais, Drª. Patrícia Fernanda Carmem Kebach, Me. Maria Solange Martins Rosa e Me. Claudecir Barbosa da Silva.
Trata-se de uma atividade cultural para escolher a Mascote do material impresso que será distribuído nas escolas
da Região do Paranhana, a fim de orientar alunos e professores sobre os procedimentos de Iniciação Científica como
ferramenta didático-pedagógica.
O convite tem o intuito de, por meio de concurso, escolher dentre os alunos inscritos, um(a) personagem
(MASCOTE), por estes originalmente criada, que represente as ações de Iniciação Científica da Faccat. A mascote
deverá possuir características que transmitam ao público os objetivos da Iniciação Científica, conforme disposto no
Regulamento do Concurso “PEQUENO PESQUISADOR”, disponível no site www.faccat.br.
A participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, portanto, o(a) aluno(a) tem plena autonomia para
decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de
nenhuma maneira caso decida não consentir com a participação do(a) menor, ou desistir da mesma. Contudo, ela é
muito importante.
A ação do participante consistirá em criar uma mascote do gênero feminino ou masculino, que represente as
ações de Iniciação Científica da FACCAT. A arte deverá ser executada através de desenho feito em folhas A4, com
técnica à mão livre, devendo ser colorido a seu critério: com lápis de cor, giz de cera, canetas ou tintas.
Ao final do concurso, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 (cinco) anos, conforme
Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e orientações do CEP/FACCAT e, com o fim deste prazo, serão
descartados.
Declaro que entendi os objetivos e condições de Responsável Legal do(a) participante do concurso intitulado
“Pequeno Pesquisador”, concordo com sua participação voluntária e autorizo, desde já, caso seja o(a) vencedor(a), a
utilização do desenho que representará a “Mascote” em todo e qualquer material que a comissão organizadora dos
eventos de Iniciação Científica da FACCAT entender necessário, permitindo, inclusive, que sejam feitas as adaptações
necessárias, no sentido de viabilizar a utilização do seu desenho/imagem.
Taquara, ____ de _______________de 2019.

Nome do responsável legal__________________________________ RG____________________________

_________________________________________________________________________________
(Assinatura do Responsável Legal)
Eu, abaixo assinado, na qualidade de representante dos coordenadores acima nominados, declaro que expliquei todos
os detalhes relevantes desse evento ao participante do concurso “Pequeno Pesquisador” e/ou à pessoa autorizada para
consentir pelo participante do concurso.
_________________________________________________________________________________
(Assinatura do Coordenador Representante)
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