
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) servidor (a), 

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

“PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE FEDERAL DE EPT SOBRE AS CONDIÇÕES DE 

SAÚDE E DE TRABALHO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19”. Após receber os 

esclarecimentos e informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, você deverá clicar 

no campo “CONCORDO”. 

O pesquisador responsável pela pesquisa é Eduardo Dias. O pesquisador possui formação em 

Direito (Bacharelado em Direito) e é servidor da Rede Federal como assistente de alunos no Campus 

Ceres do IF GOIANO. É também discente no Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional 

em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) no Instituto Federal Goiano - Campus Ceres com 

matrícula número 20211043310041. 

Declara-se que este termo está de acordo com o previsto na alínea "a", do item IV. 5 da 

RES/MS 466/2012, especificamente quanto ao cumprimento das exigências contidas nos itens IV.3. 

Este documento que você está lendo chama-se Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Antes de decidir se deseja participar, você deverá ler e compreender todo o conteúdo do mesmo. Ao 

final, caso decida participar, você deverá clicar no link do google forms e marcar a opção 

“CONCORDO”. Antes de clicar, sugere-se que esclareça todas as dúvidas. 

Ao clicar na opção “CONCORDO” e enviar as respostas, significa que você aceitou participar 

da pesquisa. A sua colaboração neste estudo é essencial, entretanto, se desistir a qualquer momento, 

não acarretará nenhum prejuízo de quaisquer ordens. 

Em caso de recusa na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas via e-mail: 

eduardo.dias@ifgoiano.edu.br e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, por meio do seguinte 

contato telefônico (62) 98444-1222. 

Em caso de dúvida sobre a ética aplicada a pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Federal Goiano situado na Rua 88, nº310, Setor Sul, 

CEP 74085-010, Goiânia, Goiás - Caixa Postal 50, pelo telefone: (62) 99226-3661 ou pelo e-mail: 

cep@ifgoiano.edu.br. 

O CEP colabora diretamente com a qualidade das pesquisas e busca garantir que as pesquisas 

respeitem seus participantes, visando prever e garantir cuidados quanto aos possíveis riscos que vão 

contra a integridade e dignidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa, garantindo assistência em casos 

de prejuízos de qualquer natureza. 
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Com relação à pesquisa é importante ressaltar que: Tem como objetivo geral avaliar a 

percepção que os servidores da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica têm quanto à sua 

qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho durante a Pandemia da COVID-19. 

 

Por que esse tema? A pandemia pode ter afetado a qualidade de vida e a qualidade no trabalho 

dos servidores da Rede Federal de Educação. Até onde sabemos esta será a primeira pesquisa com 

essa abrangência a aferir a percepção da qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho dos 

servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Por ser uma pesquisa 

que abrangerá instituições espalhadas por todo o território nacional, poderemos traçar um mapa 

detalhado da qualidade de vida dos servidores federais em todo o país. Como pesquisará a QV e QVT 

de docentes e técnicos administrativos em educação possibilitará aos gestores um espelho com as 

maiores aflições e necessidades de cada categoria. 

 

Como você participará: Sua participação na pesquisa consiste e, responder o questionário 

on-line, encaminhado para o seu e-mail institucional com o link de acesso. Parece muito longo mas 

geralmente o tempo aproximado para responder ao questionário é de 15 minutos.  Você poderá ter 

acesso a suas respostas do formulário de avaliação assim que concluir o formulário, pois o envio no 

e-mail é automático. 

 

Sigilo e guarda dos dados: Sua identidade será resguardada com total sigilo, seu nome, e-

mail ou quaisquer outros dados que possam de alguma forma te identificar serão mantidos em sigilo 

absoluto, qualquer informação será usada exclusivamente para fins de pesquisa. Os formulários que 

constarem qualquer informação que identifiquem sua participação não serão divulgados com sua 

identidade. Se necessário à identificação ocorrerá como participante 1, Participante 2, Participante 

3etc. No que se refere aos documentos oriundos dessa pesquisa, o pesquisador se compromete a 

armazená-los em local seguro por um período de cinco anos. Após esse período o material será 

apagado. Todo o material impresso, caso houver, será picotado, descartado e destruído em local 

próprio para reciclagem com acompanhamento do pesquisador, conforme normas da CNS. 

 

 Riscos de participação na pesquisa: Na presente pesquisa existem riscos na sua participação, 

classificados como mínimos, e que envolvem especialmente aspectos de constrangimento, 

desconforto, inibição, conflito pessoal, ansiedade, dúvida, eventual cansaço por responder o 

questionário, desconfiança por utilizar uma plataforma virtual. Os desconfortos e a inibição podem 

ocorrer tendo em vista o tempo despendido para responder ao questionário e o receio de responder a 



 

um questionário com perguntas sobre aspectos do contexto de trabalho. Os constrangimentos, conflito 

pessoal e ansiedade podem ocorrer em virtude de alguma questão, as quais podem fazer ressurgir 

emoções ao reviver situações que foram ou são ainda muito carregadas de significado para os 

participantes e mesmo pelo fato da pesquisa ser conduzida pela própria organização. O cansaço físico 

pode ocorrer tendo em vista o tempo despendido para responder ao questionário. Como objetivo de 

minimizar estes riscos e desconfortos aspectos, o projeto contará com o apoio de uma equipe de 

psicólogos e assistentes sociais vinculados aos IF Goiano Campus Ceres que poderão fazer 

encaminhamentos na área da saúde para acompanhamento por profissional capacitado. Para tanto 

basta entrar em contato com o responsável pela pesquisa (os dados estão no início desse termo). Se 

preferir pode interromper sua participação a qualquer momento da pesquisa, pode optar por não 

responder perguntas que não tiver interesse, que responda somente às questões que sentir à vontade 

e que pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. 

As informações coletadas podem fornecer importantes subsídios para o conhecimento e 

melhoria acerca dos contextos de trabalho no qual os servidores estão inseridos; beneficiando-se de 

importantes modificações a serem sugeridas no contexto de trabalho, com a visibilidade de aspectos 

que podem colaborar para o desenvolvimento de suas atividades com melhores condições de saúde e 

segurança. Fica garantida a assistência integral e gratuita por danos aos participantes mediante sua 

participação na pesquisa. Importante frisar que você participante é livre para recusar-se a participar, 

retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, sendo sua participação 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade. Os pesquisadores tratarão a 

identidade com padrões profissionais de sigilo e todos os dados coletados servirão apenas para fins 

de pesquisa. Você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Caso você, participante, sofra algum dano decorrente dessa pesquisa, você terá a garantia 

de pleitear indenização por todo e qualquer gasto ou prejuízo. Por fim, para participar do estudo você 

deve ter mais de 18 anos e seguí-la por caráter voluntário. Confirma também que foi devidamente 

informando (a) e esclarecido (a), pelo pesquisador responsável Eduardo Dias, quanto aos 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

da participação dele (a) no estudo. 

 

 

 

Pesquisador Responsável - Eduardo Dias 


