
TERMO DE CONCORDÂNCIA 

Caro(a) pesquisador(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa associada ao projeto de 

concepção de um serviço inovador, o qual fornecerá suporte à atividade de pesquisa e soluções 

para o gerenciamento, o armazenamento e a preservação dos dados de pesquisa produzidos na 

Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC). A Biblioteca Universitária (BU) da UFSC está 

em consonância com as tendências internacionais em sua área de atuação, portanto a criação de 

um serviço desta natureza faz parte da missão da BU. No site http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-

bu/comissoes-de-trabalho/concepcaoservico/ estão disponíveis mais informações a respeito do 

projeto e da equipe responsável. 

Este projeto de pesquisa está registrado no SIGPEX, Nº 201611840, e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (CEPSH/UFSC) conforme parecer 

2.164.700. 

O questionário diz respeito às práticas de gerenciamento dos dados produzidos em suas 

pesquisas. As informações obtidas subsidiarão as políticas institucionais de gestão dos dados de 

pesquisa, abordando questões como segurança, preservação e acesso à informação, bem como a 

concepção de serviços voltados aos pesquisadores vinculados à UFSC. 

Toda pesquisa tem riscos, mesmo que mínimos como cansaço ou aborrecimento e 

eventuais limitações tecnológicas relacionadas a questionários eletrônicos. Para minimizar 

qualquer desconforto, o questionário foi elaborado de forma a ser respondido rapidamente, 

levando em média 10 minutos. Em caso de desconforto, sinta-se à vontade para deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem ter que apresentar qualquer justificativa. Durante 

todo o período da pesquisa você poderá entrar em contato com o coordenador desta pesquisa, 

pelo telefone (48) 3721-6470, na Biblioteca Central, Campus Reitor João David Ferreira Lima, 

Trindade, Florianópolis-SC, ou pelo e-mail ref.bu@contato.ufsc.br. 

Com relação ao sigilo das informações, os condutores da pesquisa serão os únicos a ter 

acesso aos dados e tomarão todas as providências necessárias para mantê-los em sigilo. A remota 

possibilidade da quebra do sigilo, mesmo que involuntária e não intencional, será tratada nos 

termos da lei. Para preservar sua privacidade, serão apresentados apenas os resultados em sua 

totalidade, de forma a não identificar os participantes. Ademais, o coordenador desta pesquisa 
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compromete-se a conduzi-la de acordo com o que preconiza a Resolução CNS466/12, que trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Com relação a benefícios esperados de sua participação, além da valiosa contribuição 

para a concepção de um serviço inovador no âmbito da universidade, os respondentes poderão 

usufruir de 01 vaga, sem custos, para participar do I Seminário de Suporte à Pesquisa e Gestão de 

Dados Científicos: Panorama Atual e Desafios, a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 

2017, na UFSC. No evento serão apresentados os resultados deste levantamento, bem como 

palestras e mesas-redondas com as discussões nacionais e internacionais mais recentes a respeito 

das práticas relacionadas ao suporte à pesquisa e à gestão de dados científicos. Mais detalhes 

estão disponíveis em http://seminariosuportepesquisa.paginas.ufsc.br/. 

Não estão previstas despesas relativas à sua participação na pesquisa e a legislação 

brasileira não permite que você tenha qualquer compensação financeira pela sua participação. 

Porém, caso haja alguma despesa extraordinária associada à pesquisa, você será ressarcido nos 

termos da lei. Para responder a essa pesquisa será necessário um computador com acesso à 

internet. Em caso de indisponibilidade, o coordenador dessa pesquisa poderá providenciar a 

infraestrutura necessária para responder ao questionário. 

Também não estamos prevendo que você tenha qualquer dano em decorrência da sua 

participação nesta pesquisa, apenas o investimento de parte do seu tempo para responder a este 

questionário. Entretanto, caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em decorrência da 

pesquisa, poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente 

consubstanciada. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa também poderão ser esclarecidas a qualquer 

tempo com o CEPSH/UFSC, pelo telefone (48) 3721-6094, e-mail cep.propesq@contato.ufsc.br, 

ou pessoalmente no Prédio Reitoria II, Rua Desembargador Vítor Lima, n. 222, sala 401, 

Trindade, Florianópolis/SC. 

Havendo qualquer dificuldade, o termo também poderá ser fornecido a você mediante 

solicitação por e-mail ou telefone. Ao clicar em “De acordo”, você afirma ter recebido as 

informações necessárias para se sentir esclarecido(a) e optar, por livre e espontânea vontade, 

participar da pesquisa. 


