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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA PARA USO DE HUMANO

PROTOCOLO DE PLANOS DE AULAS PARA USO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS

Data de entrada: ______________
Nível de abrangência do projeto: ( ) TC

No. Protocolo:_________________
( ) Iniciação Científica

( ) Pós-graduação

Atividade de Ensino: ( ) Graduação ( )Especialização ( )Pós-graduação ( ) Aulas
( ) Outros

1. Título do projeto/aula:
2. Identificação do pesquisador responsável:
3. Endereço do Patrocinador:
Instituição de ensino custeia as aulas praticas
4.Curso(s) envolvido(s):

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

1. Título do Projeto ou Plano de Aulas
2. Descrição dos objetivos e das hipóteses a serem testadas

3. Originalidade, justificativa e relevância da atividade de ensino:
4. Resumo ordenado do projeto ou plano de aula:

5. Análise crítica de riscos e benefícios

6. Duração total da pesquisa ou aula, a partir da aprovação:
Início:
Término previsto:
7. Local da aula pratica
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8. Demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da
pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes, com a concordância
documentada da instituição

9. Explicitação quanto à propriedade das informações geradas

10. Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do
patrocinador:

11. Explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SUJEITO DA PESQUISA
12. Descrever os métodos que afetem diretamente os participantes:
a) grau de severidade envolvido: ( )brando ( )moderado ( ) substancial
b) tempo de utilização na pesquisa ou procedimento didático :
c) condições de alojamento e de alimentação:
d) grau de intensidade previsto de estresse e/ou dor e medidas para minimização destes: GI1
e) previsão de enriquecimento ambiental: Não se aplica
13. Identificar as fontes de material de pesquisa ou plano de aula:
a) características:
- idade:
- sexo:
- peso:
b) número amostral e justificativa;
14. Descrever os planos para o recrutamento dos indivíduos e os procedimentos a serem
seguidos. Fornecer critérios de inclusão e exclusão:
DECLARAÇÕES E TERMOS
15. Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles
favoráveis ou não.
16. Declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados:
17. Declaração do pesquisador da inexistência de alternativas ao procedimento
proposto;

18. Termo de responsabilidade do professor responsável
19. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) realizada pelo doador (caso o
individuo seja menor, o responsável deve assinar o documento)
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COMPOSIÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA
NOME:
TITULAÇÃO:
ATRIBUIÇÕES:
CLattes (acesso):
Telefone:
e-mail:

NOME:
TITULAÇÃO:
ATRIBUIÇÕES:
CLattes (acesso):
Telefone:
e-mail:

NOME:
TITULAÇÃO:
ATRIBUIÇÕES:
CLattes (acesso):
Telefone:
e-mail:

Os alunos devem ser informados quanto ao uso do procedimento e riscos. Os resultados
obtidos não devem ser considerados diagnóstico pessoal.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA USO DE
MATERIAL BIOLÓGICO DE SERES HUMANOS
O
Biobanco
da
Faculdade
de
Jaguariúna
–
FAJ
convida
você_________________________________________,
natural
de
______________________________,
nascido
em
___/___/___,
sexo__________residente
à________________________________________,
telefone (___)______________portador(a) do RG _____________________, a
consentir (concordar) que o(s) _______________________ extraído(s) para fins
terapêuticos ou pesquisas, como documentado em seu prontuário, possa(m) ser
coletado(s) e armazenado(s) para ser(em) utilizado(s) pelos alunos desta Faculdade
em treinamento(s) pré-clínico(s) e/ou pesquisa(s). Os respectivos materiais
biológicos serão armazenados individualmente e identificados por códigos,
garantindo o seu anonimato. Não sendo de sua vontade concordar com a coleta
do(s) materiais extraídos(s), você não sofrerá nenhum prejuízo ou penalidade. A
utilização destes em aulas ou pesquisas deverá ser previamente aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa e Bioética da Faculdade de Jaguariúna sendo sua
identidade preservada na divulgação.
Solicito que manifeste o seu desejo quanto às seguintes alternativas:
( ) I- Necessidade de novo consentimento a cada pesquisa
( ) II- Dispensa de novo consentimento a cada pesquisa
Para maior conhecimento e dúvidas sobre a extração e armazenamento dos
materiais biológicos para utilização em aulas e pesquisas você poderá entrar em
contato com o Biobanco ou no Comitê de Ética em Pesquisa e Bioética da
Faculdade de Jaguariúna - FAJ. Em casos onde houver implicações com os
participantes da pesquisa, o Biobanco juntamente com o Comitê de Ética alertarão
ao responsável pela pesquisa da necessidade de informar aos participantes da
pesquisa a respeito dos resultados obtidos. Os dados fornecidos, coletados e
obtidos a partir de pesquisa(s) poderão ser utilizados em pesquisas futuras. A
retirada do consentimento de utilização dos materiais biológicos poderá ser realizada
por escrito, a qualquer momento, desde que não tenha ocorrido sua destruição, sem
prejuízo(s) ou penalidade(s) em caso de sua desistência. O prazo de
armazenamento dos materiais biológicos é indeterminado. Caso ocorra transferência
de materiais biológicos armazenados entre Biobancos, sempre que possível, você
será comunicado.
Obrigado por ler e/ou ouvir estas informações. Se quiser consentir (concordar) que
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________________ extraído(s) possa(m) ser empregado(s) em aulas e pesquisas,
assine este Termo de Consentimento e, no caso de menores, também o Termo de
Assentimento e devolva-o(s) ao Biobanco.

Este Termo deverá ser assinado em duas vias idênticas, sendo uma retida pelo
doador ou por seu representante legal e uma arquivada no Biobanco e CEP da FAJ.

Nome do consentidor ou responsável:________________________________
Assinatura______________________________________Data: ____________
Nome da criança/adolescente : _____________________________________
Assinatura______________________________________Data: ____________
Nome da pessoa que obteve o consentimento: _________________________
Assinatura____________________ _________________Data: ____________
Nome do Supervisor do Biobanco: ___________________________________
Assinatura_______________________________________________________

