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NORMATIVA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS: PÓS-GRADUAÇÕES  

LATO SENSU FAHESA/ITPAC 
 

 

 

  1.  INTRODUÇÃO  

 
O Trabalho de Conclusão de Curso consistirá na elaboração de um Artigo Científico ou Monografia 

apresentando e discutindo resultados de uma pesquisa bibliográfica, de campo (com coleta de dados 

in loco), empírica, crítica reflexiva, entre outras, conforme decisão do orientador em comum acordo 

com o orientando. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, em específico o Artigo Científico, pode ser de natureza: 

a) Teórica, em que o aluno questiona um tema relevante com o objetivo de rever a 

bibliografia produzida até então, devendo analisar conceitos de vários autores e propor ou 

apontar novas fórmulas que esclareçam melhor o tema em questão; 

 

b) Teórico-Empírica, em que o aluno produza, juntamente com a pesquisa teórica, uma 

pesquisa de campo, entrando em contato direto com o universo do seu objeto de estudo e, 

fundamentando assim, a discussão teórica a partir da análise do material coletado e o 

desenvolvimento de um projeto de intervenção, o qual servirá de subsídio para a composição 

do artigo. 

 

De acordo com o Planejamento Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduações os pós- graduandos para 

a obtenção do certificado de conclusão do curso, devem submeter a uma Banca Examinadora, o 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

 

Somente após a obtenção da aprovação do TCC estarão os acadêmicos aptos a receber o certificado 

de conclusão do curso. 

 

 

  2.  PRÉ-REQUISITO  
 

Para submeter o Trabalho de Conclusão de Curso, ou seja, o Artigo Científico à avaliação da 

Banca Examinadora, o acadêmico terá de possuir aproveitamento (aprovação) em todas as 

disciplinas, e ter parecer favorável do Orientador para sua apresentação em data e horários 

marcados pela Coordenação. 

O artigo deve ser entregue em 3 (três) vias impressas, com a antecedência de no mínimo 1 (uma) 
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semana da data de apresentação do mesmo. 

 

 
 

 

É facultada ao Aluno a escolha do tema, desde que esteja em consonância com os assuntos 

abordados nas disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso. 

O Aluno deverá preencher o formulário segundo “Anexo I” desta normativa, constando o tema 

pretendido para o trabalho a ser desenvolvido e, a indicação do Professor Orientador (vide “Anexo 

I”). A entrega deste formulário deverá ser feita na CoPPEx. 

 

 
 

 

A partir da indicação do Coordenador, o aluno deve escolher seu Orientador adequando ao tema 

proposto, assim como, da disponibilidade dos Professores Orientadores. A aceitação do tema 

proposto deve ser chancelada pelo Professor Orientador. 

 

O processo de orientação consiste no acompanhamento, recomendação e avaliação das atividades e 

do desempenho do aluno na elaboração do Artigo Científico(TCC), pelo Professor designado pela 

Coordenação, respeitando sempre que possível às indicações feitas pelo aluno, através do 

formulário listado no “Anexo I” desta normativa. 

 

As reuniões de orientações poderão ser presenciais e não presenciais, mediante registro acadêmico 

pelo Professor Orientador, sobrepondo-se, contudo, a obrigatoriedade de que, no mínimo uma delas 

seja presencial. O Termo de Registro de Orientação - TRO é listado no Anexo II desta normativa. 

 

O professor Orientador será responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento do Artigo 

Científico(TCC).  Torna-se responsabilidade do Coordenador da Pós-Graduação as escolhas dos 

orientadores específicos das temáticas relacionados às linhas de pesquisa da Pós-Graduação. 

 

 

A elaboração do trabalho poderá ser realizada individual ou em dupla. 

 

Para elaboração do artigo científico deverão ser seguidas as normas que estão no Anexo III desta 

normativa. 

 

O Artigo Científico(TCC) terá, obrigatoriamente, o limite mínimo de 10(dez) e o  máximo de 

3.  TEMA 

4.  ORIENTAÇÃO 

5.  ELABORAÇÃO 
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25(vinte e cinco) páginas, constando indispensavelmente: 

 Abstract 

 Resumo 

 Palavras-Chave 

 Introdução 

 Fundamentação Teórica 

 Desenvolvimento 

 Metodologia 

 Resultados e /ou Discussão 

 Conclusão 

 Referências Bibliográficas 

O artigo deve ser entregue com os seguintes requisites: 

 Cópia impressa; 

 Cópia digital em  PDF identificada com nome da instituição, nome do curso, nome 

completo do aluno, ano na capa e no DVD ou CD; 

 Cópia do Termo de Aceite da Orientação (Anexo I); 

 Registro de Orientações (Anexo II); 

 Carta de Autorização/Anuência da Empresa – quando a pesquisa for  realizada em 

alguma instituição (Anexo III) 

 Termo de Correção em Língua Portuguesa e Inglesa (Anexo IV);  

 Termo de Autorização para Publicação de Trabalho Científico (Anexo V);  

 Termo de Responsabilidade e Autenticidade (Anexo VI);  

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  - quando pesquisa envolver seres humanos 

(Anexo VII); 

 Termo de Assentimento quando pesquisa envolver menores de idade (Anexo VIII);.  

 

 

 

Uma vez realizado, a entrega do Artigo Científico(TCC), e de acordo com as normas estabelecidas 

em regulamento interno da FAHESA/ITPAC, o Artigo Científico(TCC) deverá ser entregue, 

mediante protocolo datado, na CoPPEx. A data de apresentação do Artigo Científico(TCC) será 

após o término de todos os módulos que compõem o curso, em observância aos casos específicos 

documentados e legitimados na CoPPEx. 

 

Caso o Aluno não apresente seu Artigo Científico(TCC) dentro do período letivo da Pós- 

Graduação, poderá prorrogá-lo, como “Entrega Especial”, mediante solicitação, por escrito e 

justificada, por até três meses; como última oportunidade, ocasião na qual será informado do ônus 

financeiro, quanto a convocação de nova banca. Para a “Entrega Especial”, o requerimento será 

submetido à apreciação da Coordenação da Pós- Graduação. 

 

 

6.  PRAZO DE ENTREGA 
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Após a apresentação do Artigo Científico (TCC) para a Banca Examinadora, o aluno terá até uma 

semana de prazo de entrega final do Artigo Científico(TCC) com todas as alterações ou correções 

solicitadas pela Banca Examinadora (indicados em formulário próprio da CoPPEx) e, deverá 

entregar 1(uma) cópia digital em DVD em arquivo pdf (junto com o Anexo descritos nste 

documento) na CoPPEx. 

 
 

A Banca Examinadora será composta pelo Professor Orientador e por mais 2 (dois) professores 

convidados, sendo a presidência da mesma exercida pelo Professor Orientador. Em casos 

extraordinários o orientador indicará um substituto com titulação igual ou superior a sua para 

substituí-lo nos trabalhos da Banca. Devendo o orientador informar por meio de documentação 

oficial da CoPPEx em prazo anterior à execução das Bancas. 

 

Na Sessão de Defesa do Artigo Científico(TCC) será facultada a presença do público interessado. 

 

Os membros da Banca Examinadora e o Professor Orientador farão a arguição à apresentação do 

trabalho. Após este procedimento a nota final de avaliação será atribuída em conjunto pelos 

membros da Banca Examinadora, após deliberação secreta, de acordo com os critérios estabelecidos 

pela CoPPEx. 

 

O presidente da Banca Examinadora registrará em “Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso” os procedimentos realizados, e ou alteração a serem realizadas pelos orientandos, conferido 

ao Artigo Científico(TCC) avaliado a nota final. 

 

Quaisquer procedimentos, referentes a Sessão de Defesa do Artigo (TCC), não previstos neste 

regulamento, ficarão sob a responsabilidade do presidente da Banca Examinadora. 

 

O aluno poderá ser dispensado da apresentação da banca caso seu artigo produzido na pós-

graduação e orientado com as devidas documentações comprobatórias, sejam  aceitos para 

publicação em revistas e eventos de caráter científico. O acadêmico deve comprovar a aceitação 

diante de documento especifico tais como declaração, certificado, anais do evento, revista impressa 

ou revista digital com o ISSN. 

 
 

 
 

A nota final do TCC poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem). A Nota Final mínima para aprovação 

8.  AVALIAÇÃO 

7.  BANCA EXAMINADORA 
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será de 70 (setenta) pontos. O Artigo Científico(TCC) será avaliado por uma Banca Examinadora. 

Quanto aos critérios de avaliação do Artigo Científico(TCC), serão considerados os seguintes itens: 

apresentação formal Artigo Científico, clareza da linguagem e qualidade da redação, encadeamento 

lógico, equilíbrio entre as partes acessórias e o tema central, profundidade e amplitude no 

tratamento do tema e originalidade. 

 

O acadêmico se responsabilizará pela integridade do conteúdo contido no Artigo Científico(TCC), 

garantindo que os dados nele contido são idênticos aos da obra  impressa, com fundamento nas 

disposições da Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998, (Lei que atualiza e consolida a legislação 

sobre direitos autorais). Onde o acadêmico autoriza a FAHESA/ITPAC a reproduzi-la como texto 

completo, mediante cópia digital, para armazená-la permanentemente na Biblioteca da IES. 

 

 

A pesquisa envolvendo seres humanos deverá obrigatoriamente passar pela aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP. A coleta de dados só será autorizada mediante a aprovação supracitada. Após autorização do 

CEP a coleta de dados envolvendo prontuários médicos e ou documentos internos de empresas ou instituições 

deverá ser expressamente autorizada mediante a assinatura da Carta de Anuência da Empresa ou Instituição 

em que será realizada a pesquisa, conforme o Anexo 03 deste regulamento. 

Após autorização do CEP a pesquisa envolvendo seres humanos deverá conter o Termo de Consentimento de 

Livre Esclarecido, conforme o Anexo 07, ou em caso de menores de idade o Termo de Assentimento assinado 

pelos responsáveis. (Anexo 08) 

 

 
 

Não será aceito pela CoPPEx, o Artigo Científico(TCC) fora dos padrões estabelecidos neste 

documento, especialmente no que diz respeitos às exigências do item: elaboração. Estes 

procedimentos se aplicam a todos os acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu da FAHESA/ITPAC. 

Não existindo outra forma de avaliação substitutiva ao Artigo Científico (TCC). 

Os casos omissos a este Documento serão analisados, individualmente, pela Coordenação da Pós-

Graduação. 

 

 
 

Luciana da Silva Moraes Sardeiro 

Coord. de Pós-Graduação FAHESA/ITPAC 

10.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.  PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 



10 

 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE                                                                        

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ARTIGO CIENTÍFICO) DA                                                                  

PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

Eu, Prof.(a), ___________________________________________________aceito ser orientador(a) do(a) 

aluno(a)__________________________________________ 

do Curso ,_____________________________________________,comprometendo-me a orientar, acompanhar 

e avaliar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de curso, em todas a suas etapas, a partir do dia 

_________________________________. 

 

 

Professor(a)__________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

Telefone de contato: __________________________________________________ 

Ambiente de desenvolvimento da pesquisa:_________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Araguaína, _______________________de______________ de _____________. 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 

 

 

 

Cientes: 

 

Coordenador(a) do Curso: ___________________________________________Data:_________ 

Aluno(a):_________________________________________________________ Data:_________ 
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ANEXO 2 
 

FICHA DE REGISTRO DE ORIENTAÇÕES 

Discente:___________________________________________ 

 

Título:________________________________________________________________ 

 

Nº de 

Encon

tros 

Data Assinatura 

do 

Professor 

Observações do Docente Ciente do 

Aluno 
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ANEXO 3 
 

 

 CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA (Empresa ou Instituição) 

 

 

 

Eu, ___________________ (nome do responsável), ________________________ (cargo ocupado no 

local onde a pesquisa será realizada, por exemplo, ‘diretor da Empresa X ou Hospital da Saúde”), tenho 

ciência e autorizo a realização da pesquisa intitulada _________________________________ (inserir título 

da pesquisa) sob responsabilidade do pesquisador ________________________e Registro de Classe (inserir 

nome do pesquisador responsável) no ______________________ (inserir o nome do local onde a pesquisa 

será realizada). Para isto, serão disponibilizados ao pesquisador  ________________________________ 

(inserir o que será disponibilizado ao pesquisador, se somente o uso do espaço físico, se documentos para 

análise, por exemplo ou mesmo, o que metodologicamente será realizado no local).   

 

(Cidade), (data). 

 

 

________________________________________ 

(nome completo do responsável e cargo ocupado no local onde a pesquisa será realizada e 

carimbo) 

 

 

Atenção: Este documento deverá ser impresso em folha de papel timbrado do local onde a 

pesquisa será realizada e/ou conter o carimbo institucional do responsável.  
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ANEXO 4 
 

DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DE PORTUGUÊS / (INGLÊS, ESPANHOL OU FRANCÊS) 

 

 

 

Eu, "INSERIR NOME",  declaro, para os devidos fins e para fazer prova junto a Coordenação de 

Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC da Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu - 

FACIG, que realizei a revisão de português / inglês da Monografia, intitulado "INSERIR TÍTULO", de 

autoria "INSERIR NOME COMPLETO DO AUTOR", do curso de "INSERIR CURSO", consistindo em 

correção gramatical, adequação do vocabulário e inteligibilidade do texto. 

 

Por ser verdade, firmo a presente, 

 

 

Araguaina, To , (dia, mês e ano) 

 

 

Nome do Profissional 

CPF: 
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ANEXO 5 
Termo de Autorização para Publicação de Trabalho Científico 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a FAHESA/ITEPAC a disponibilizar sem 

ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a lei nº9610/98, o texto integral da obra abaixo citada, 

conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da 

produção cientifica brasileira, a partir desta data. 

 

1 Identificação da material bibliográfico: Artigo Científico (  ) Monografia (  ) Dissertação 

 

2 Identificação do Trabalho Científico 

Título: 

 

 

Autor 1 

RG:                                                        CPF:                                                 

E-mail:    

Autor 2 

RG:                                                        CPF:                                                 

E-mail:    

Autor 3 

RG:                                                        CPF:                                                 

E-mail:    

 

Orientador 

RG:                                                        CPF:                                                 

E-mail:    

 

Coorientador 

RG:                                                        CPF:                                                 

E-mail:    

 

3) Autorização de divulgação do trabalho completo na Biblioteca e em Revistas Científicas 

(preenchimento obrigatório): 

 [   ] Sim   [    ] Não.  

Justificativa (motivos de não autorização):_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação supracitada, de acordo com a lei nº 9610/98, 

autorizo, à FAHESA/ITPACF, a disponibilizar gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, 

conforme permissão assinalada acima, do documento, em meio eletrônico, para fins de leitura, impressão 

e/ou download pela Internet, a título de divulgação científica gerada pela faculdade e ou a ser divulgada em 

demais revistas científicas e congressos, assegurando a indicação dos nomes dos autores na obra. 

 

Assinaturas dos Autores: ________________________________________________________ 

Assinatura dos Orientadores:____________________________________________________ 
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ANEXO 6 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTENTICIDADE 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________________, aluno(a) do 

Curso de _______________________________________________, matrícula nº 

________________________, declaro que é de minha responsabilidade os dados aqui apresentados e afirmo 

que eles são autênticos e podem ser verificados pela Instituição em qualquer tempo. 

 

 

 

Araguaina-TO, ________ de ________________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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ANEXO 7 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ORIENTAÇÕES SUGERIDAS) 

ANTES DE REDIGIR O TCLE, FAZ-SE NECESSÁRIO UMA LEITURA CUIDADOSA DA 

RESOLUÇÃO CNS 466/2012, ITEM IV, QUE DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO 

EM QUESTÃO.  TAMBÉM É NECESSÁRIO A LEITURA DAS ORIENTAÇÕES ABAIXO PARA 

ADEQUAR O DOCUMENTO AO SEU PROJETO DE PESQUISA. 

A elaboração dos itens abaixo deverá ser redigida de forma clara e linguagem acessível aos 

participantes da pesquisa. Não utilize siglas sem significação, pois esta prática dificulta o 

entendimento do texto. Este deverá ser redigido em forma de convite, especificando cada um dos itens 

abaixo, de forma a esclarecer todos os detalhes da pesquisa que dizem respeito à resolução CNS 

466/2012. Salientamos que o texto do TCLE é corrido, com pelo menos três espaçamentos entre os 

parágrafos. Lembrar de adequar, se possível, tal texto em apenas uma lauda (folha A4). 

Recomendamos também, que o texto seja sucinto e de fácil entendimento. Caso contrário, informar ao 

participante sobre a rubrica na segunda lauda das duas vias, se for esse o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “TEMA/TÍTULO DA PESQUISA”, coordenada por “nome 

do pesquisador responsável”. Este projeto de pesquisa se justifica mediante ... expor o objetivo geral e um específico (a critério 

do pesquisador), procedimentos/tratamentos ao qual o participante se submeterá caso aceite e forma de acompanhamento 

do mesmo; explicitar se há uso de imagem ou voz (há um documento específico na página do comitê que possibilita esse 

uso); informar quem será responsável pela guarda do material gerado, por quanto tempo e como será destinado após 

decorrido o tempo de guarda; especificar os possíveis riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela 

pesquisa, incluindo ainda as formas de assistência imediata e contínua dadas pelo pesquisador, de indenização e de 

ressarcimento de despesas, 

Esta pesquisa envolve os seguintes riscos (conceitualmente toda coleta de dados envolvendo seres humanos acarreta em 

algum tipo de risco, incluindo os riscos inerentes à vida (risco mínimo), seja ele físico, psíquico, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual); 

Os benefícios para o sujeito decorrentes da participação nesta pesquisa são; especificar como acontecerá o retorno dos 

resultados da pesquisa aos sujeitos e instituições envolvidas; esclarecer sobre o período de participação, início e o término 

da pesquisa; informar sobre a garantia de esclarecimentos antes, durante e após a realização da pesquisa; informar a 

obrigatoriedade de garantia de sigilo e anonimato (caso não haja uso de imagem e voz), o direito do sujeito de retirar o 

consentimento a qualquer tempo sem penalidades e a não remuneração pela participação; em caso de pesquisa onde o 

sujeito está sob qualquer forma de tratamento, assistência, cuidado e/ou acompanhamento, apresentar a garantia expressa 

de liberdade de retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do acompanhamento/tratamento usual; 

informar o nome completo do responsável pela pesquisa, com telefone para contato e horário disponível para atender as 

ligações; e por fim, incluir a seguinte frase: ATENÇÃO: A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em caso 

de dúvida quanto aos seus direitos, escreva para o Comitê de Ética em Pesquisa da FAHESA/ITPAC.  Endereço – Av. Filadélfia, 

568 – Setor Oeste – CEP 77816-540, Araguaina – TO. Após ser esclarecido(a) sobre as informações do projeto, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine o consentimento de participação do sujeito, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. LEMBRANDO DE MANTER A 

LINGUAGEM EM TERCEIRA PESSOA ATÉ O FIM DO DOCUMENTO (RETIRAR ESTE TRECHO DO TEXTO 

FINAL). 

Pesquisador responsável:  Nome____________________________________________ 

Assinatura:  ______________________________________ 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO (este item não deverá ficar em folha separada do restante do 

documento, atentar às dicas em vermelho no início desta folha) 

No caso de projetos que envolvam menores de idade e grupos especiais, segundo a Resolução CNS 466/2012, o nome a ser 

informado no Consentimento do sujeito da pesquisa será o do responsável legal do sujeito participante. 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito e 

declaro que fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. 

Local e data: _____________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável legal: ____________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________ 
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ANEXO 8 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO  (no caso do menor) 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “TITULO DA PESQUISA”. 

Neste estudo pretendemos OBJETIVO 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): DESCREVER OS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá 

retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não 

será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo (ou risco maior que o 

mínimo, se for o caso), isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo 

serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento de Identidade 

____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi 

uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Araguaina-TO, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

CEP- COMITÊ  DE ÉTICA EM PESQUISA – FAHESA/ITPAC 

ARAGUAINA - TO 

FONE: (63) 3411-8500  

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: XXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXX 

ARAGUAINA – TO - FONE: (63) XXXXXXX / E-MAIL: XXXXXXX 

 


