
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Projeto de Pesquisa: CARACTERÍSTICAS ACADÊMICAS E PROFISSIONAIS DOS 

GRADUANDOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO  

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Doc de Identidade:___________________  Sexo: _________________  

Data de Nascimento: _____________________________ 

Endereço:  ___________________________________________________ N: ____________  

Apto: ______________  Bairro:_______________________________________________ 

Cidade:__________________________CEP:_______________ Telefone: ________________ 

Duração da pesquisa: 3 anos 

 

 

 

Prezado (a) graduando (a), 

Meu nome é Elvira M Guerra Shinohara, sou professora da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, e juntamente com os alunos de iniciação 

científica, estamos convidando-o (a) a participar do projeto de pesquisa que tem como objetivo 

avaliar o perfil dos graduandos do curso de Farmácia-Bioquímica da Faculdade Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, com o intuito de conhecer as características 

destes no que se refere ao tempo de conclusão do curso, estágios realizados (iniciação 

científica e estágios obrigatórios), intercâmbio no Exterior e atividades complementares 

desenvolvidas, bem como a frequência de efetivação dos egressos nas diversas áreas de 

atuação do profissional farmacêutico-bioquímico. 

Nesta pesquisa serão incluídos graduandos do curso integral e noturno da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas da USP. Se você aceitar participar, você deve preencher um 

questionário fornecendo informações sobre a tua idade no ingresso no curso de Farmácia-

Bioquímica, 2- data da colação de grau, 3- estágios realizados (iniciação científica, em 

atividades farmacêuticas, Atenção ou Práticas farmacêuticas, 4- Estágios no Exterior, 5 - 

participação em atividades complementares, 6- se ao término do curso voce já está efetivado 

no serviço empregado e em que área de atuação do profissional farmacêutico. Além do 

questionário, vamos utilizar algumas informações do seu histórico escolar, tais como: número 

de reprovações, disciplinas com reprovações, re-ingresso no curso de Farmácia, transferência 

de outro curso, se houve trancamento do curso e o tempo deste, média ponderada com e sem 

reprovações.  

  
                   UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

                    Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
                                                       



O risco desse projeto é mínimo. Você não receberá qualquer pagamento por sua 

participação, portanto, a sua participação neste estudo é voluntária. Você pode desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento do estudo sem quaisquer penalidades.  

 

Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais. O  banco de 

dados será construído contendo códigos numéricos para que sua identidade fique mantida em 

segredo, de modo que, quando os resultados deste estudo forem publicados em artigos de 

revistas científicas ou forem apresentados em temas de aulas e debates. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar nas re-estruturação da grade 

curricular do curso de Farmácia-Bioquímica da USP, nos planos estratégicos da FCF-USP e 

adequação do ensino a realidade profissional. 

Você receberá uma via deste termo de consentimento esclarecido (TCLE) e outra cópia 

assinada por você ficará arquivada em nosso laboratório. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com a Profa. Elvira M Guerra Shinohara (tel: 3091-3785).  

 

 

Eu, _______________________________________________ declaro que, após bem 

esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito voluntariamente 

participar desta Pesquisa.  

 

 

 

São Paulo, ____________ de _____________________________ de 20_______. 
 
 
 
 
__________________________________              
Assinatura do participante da pesquisa                           
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do pesquisador 
(carimbo ou nome legível) 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura da Testemunha 
 

 

 

Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 580 

Bloco 13 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – SP - Telefones: 3091-3622 - E-mail: 

cepfcf@usp.br.          
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