
ANEXO III  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) Professor(a) 

Esta pesquisa versa sobre o ensino de conceitos geométricos e tem título CONTRIBUIÇÕES DO LESSON STUDY

PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DO ESPÍRITO SANTO: PERSPECTI-

VAS PARA DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS GEOMÉTRICOS e está sendo desenvolvida por um grupo

de professoras-doutoras brasileiras:  Maria Alice Veiga Ferreira de Souza (Instituto Federal  do Espírito Santo), Julia

Schaetzle Wrobel (Universidade Federal do Espírito Santo),  Yuriko Yamamoto Baldin (Universidade Federal de São

Carlos), Roberta D’angela Menduni-bortoloti (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) e Márcia Gonçalves de

Oliveira (Instituto Federal do Espírito Santo) sob a responsabilidade e coordenação da primeira. 

O objetivo do estudo é o de formar professores em aulas de Matemática que desenvolvam conceitos geométricos visan-

do contribuir para essa aprendizagem por alunos da Escola Básica. Conceitos geométricos integram o currículo de Ma-

temática e contribuem para desenvolvimento de pensamentos específicos que permitam uma descrição e uma represen-

tação organizada do mundo. Se os alunos devem se apropriar desses fundamentos, é importante que seus professores co-

nheçam profundamente essas ideias e os modos de conduzir e aprofundar essa aprendizagem. Eis a importância para o

desenvolvimento da pesquisa. 

Solicitamos a sua colaboração para uso e cessão de direitos autorais sobre sua produção de material escrito e oralizado

ao longo da pesquisa. Além disso, a pesquisa necessitará de registrar em vídeo (imagem e voz) todos os momentos de

desenvolvimento da investigação, tais como aulas, entrevistas em grupos focais, reuniões grupais. Solicitamos também

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de Educação e publicar em revista cientí -

fica nacional e/ou internacional. Vale ressaltar que todo o material e os conteúdos gravados não serão objeto de lucro e

usados apenas para fins acadêmicos e científicos. Ademais, por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será

mantido em sigilo absoluto e as imagens serão veiculadas apenas em meios acadêmico-científicos. Informamos que essa

pesquisa buscará minimizar possíveis constrangimentos aos participantes em meio aos seus desdobramentos (aulas, reu-

niões, grupos focais e palestras), oferecendo um ambiente confortável e respeitoso quanto aos conhecimentos e declara -

ções expostos por todos. Para esse fim, toda e qualquer ameaça ou consumação de intimidação dos participantes será re-

jeitada pelas pesquisadoras, cumprindo, inclusive, com a filosofia do método de formação de professores denominado

Lesson Study. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as in-

formações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelas pesquisadoras. Caso decida não participar do estudo, ou

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. As pesquisadoras estarão à disposição para

quaisquer esclarecimentos que o(a) senhor(a) considere necessários em qualquer etapa da pesquisa. Esse Termo será ar-

mazenado no Cefor-Ifes por cinco anos a contar da data da assinatura.

______________________________________

Profa. Dra. Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação,

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como
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também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e

publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

Vitória, ____de _________de 2019

Nome do Professor participante:____________________________________________________________________

_____________________________________________

Assinatura do Professor participante

Contatos: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor contatar a pesquisadora Maria Alice – Tel.: 27-

999733854 ou o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal do Espírito Santo – Endereço:

Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255, Telefone: 27-3357-7518 E-mail: etica.pesqui -

sa@ifes.edu.br.
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