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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Nome da Pesquisa: “Qualidade de vida dos estudantes de pós-graduação stricto sensu da 
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT” 

Equipe: Gilmar Jorge de Oliveira Júnior (pesquisador responsável); Neuber José Segri; Lenir 
Vaz Guimarães. 

 

Prezado(a) aluno(a), este estudo com objetivo de conhecer a sua qualidade de vida e os principais 
fatores que a influenciam.  

Esta pesquisa gera possibilidades mínimas quanto a perigos à vida, riscos de constrangimentos, 
sentimentos de desconforto ou sensação de cansaço, pois se trata de quatro questionários simplificados, já 
testados, validados e compostos por um número pequeno de perguntas que lhe tomará um tempo aproximado 
de 15 a 20 minutos. 

Como benefícios por participar desta pesquisa, o(a) sr.(a) caso desejar, receberá informações a 
respeito da sua qualidade de vida. E de maneira indireta beneficiará toda a comunidade universitária da pós-
graduação, pois os achados deste estudo podem ajudar em planejamentos futuros da instituição com 
finalidade de melhorar a qualidade de vida dos estudantes de pós-graduação.  

A qualquer momento da realização desse estudo, você poderá solicitar esclarecimentos adicionais 
que julgar necessários, retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, 
constrangimento ou prejuízo. O sigilo das informações será preservado e somente dados consolidados serão 
publicados, preservando o anonimato. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão 
usados para fins acadêmico-científicos, não sendo utilizados para qualquer fim comercial. 

Em caso de concordância em participar do estudo e ciente dos seus direitos acima relacionados, 
solicitamos que imprima e/ou salve esse documento e acesse o site abaixo, preencha os questionários e 
finalize a pesquisa. 

https://pt.surveymonkey.com/r/3J5JM99  

Caso deseje mais esclarecimentos ou caso tenha qualquer dúvida sobre a pesquisa, entrar em 
contato com nossa equipe. 

 
 

Gilmar Jorge de Oliveira Júnior Lenir Vaz Guimarães 
Pesquisador responsável (doutorando) 

UFMT / ISC / PPGSC 
gilmarjr@ufmt.br  

Professora orientadora 
UFMT / ISC / PPGSC 

lenirvguima@gmail.com  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

Obs. Em caso de dúvidas ou preocupações quanto aos seus direitos como participante deste estudo, você 
pode também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da Universidade Federal de 
Mato Grosso – Área da Saúde, localizado na Rua Fernando Correa da Costa, 2367. Bairro: Boa Esperança. 
CEP: 78.060-900. Telefone: 65-3615-8254. Município: Cuiabá, MT, ou pelo e-mail: cepsaude@ufmt.br. O CEP 
é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo 
seres humanos. 

 


