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TERMO DE CONSENTIMENTO
Projeto: Brazil Corpus of English – BraCE

Querido participante:

Nós convidamos você a fazer parte do projeto de pesquisa BraCE (Brazil
Corpus of English), que tem como objetivo coletar interações orais envolvendo
falantes de Inglês em Salvador, Bahia, Brasil. A fim de coletar os dados, todas
as interações serão gravadas em áudio, transcritas e ficarão disponíveis
internacionalmente apenas para propósitos de pesquisas acadêmicas.
Informamos que ao aceitar participar dessa pesquisa, você, nosso informante,
poderá sentir um possível desconforto ao perceber que sua fala está sendo
gravada, mas lhe garantimos que a gravação permanecerá sob total sigilo, sem
identificação pessoal alguma que possa lhe prejudicar.
Gostaríamos de lhe informar ainda que, ao aceitar participar dessa
pesquisa, você estará contribuindo efetivamente para a realização de
pesquisas que incluam como foco a comunicação eficaz mantida por usuários
de língua inglesa em território brasileiro. Além disso, ao aceitar participar, você
autoriza que esses dados sejam disponibilizados em artigos científicos na área
de Letras – Língua inglesa. Informamos também que a qualquer momento você
poderá retirar sua anuência para disponibilização de seus dados.
É importante destacar que caso sinta-se ofendido ou transgredido em
sua integridade pessoal, você terá direito a solicitar indenização via processo
legal conforme Resolução do Ministério da Saúde nº 466, de 12 de dezembro
de 2012. Caso você aceite participar dessa pesquisa, poderá assinar esse
documento em duas vias, sendo que uma fica sob custódia da pesquisadora
responsável durante um prazo legal de cinco anos e a outra ficará com você,
nosso participante.
Se você tiver alguma pergunta, não hesite em nos contatar a qualquer
momento: +55 71 992963155, ou também através do e-mail: lporfirio@ufba.br
ou visite o nosso site www.elfbrasil.com. Qualquer problema, fique à vontade
para entrar em contato também com o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola
de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, setor responsável pela

aprovação deste e outros projetos para que mantenham a ética na pesquisa e
o sigilo nos dados para que quaisquer riscos à sua integridade sejam
minimizados. Rua: Basílio da Gama, s/n - Canela - Salvador/BA - CEP.:
40.110-040. TEL.: (71) 3283-7615 E-mail: cepee.ufba@ufba.br.
Salvador, ____ de ________ de 20____
Nome do participante: _____________________________________________
Assinatura: ____________________________________________
Pesquisador: ____________________________________________________

