
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Este questionário faz parte da pesquisa  Transparência no jornalismo: valor ético,
compromisso  público  e  desafio  prático  para  profissionais  e  a  indústria,
desenvolvida  pelo  professor  Rogério  Christofoletti  na  Universidade  Federal  de  Santa
Catarina (UFSC) e financiada pelo CNPq.
Participam ainda da equipe a mestranda Denise Becker e a graduanda Bianca Anacleto.

Estamos convidando você a participar da pesquisa, respondendo a um questionário online.

O objetivo da pesquisa é compreender como a transparência afeta o jornalismo brasileiro.
A pesquisa se justifica porque a transparência tem sido cada vez mais apontada como um
fator importante para a credibilidade jornalística e para o contrato social contemporâneo.
A pesquisa se apoia na revisão bibliográfica e documental sobre transparência, e na coleta
de dados junto a jornalistas por meio de questionários online.

Ao final, esperamos que a pesquisa permita uma compreensão mais ampla e aprofundada
do  tema,  e  ofereça  contribuições  para  políticas  de  transparência  para  profissionais  e
organizações que perseguem elevados níveis de qualidade jornalística.

Você tem nossa garantia de sigilo, anonimato e confidencialidade. No formulário,
não será pedido o seu nome e nem dados que facilitem a sua identificação.

Você tem a nossa garantia de que pode pedir ressarcimento de qualquer despesa
decorrente da participação nesta pesquisa.

Você tem a nossa garantia de eventual indenização para qualquer dano originado
a partir da sua participação nesta pesquisa.

As informações colhidas serão usadas exclusivamente para fins científicos e acadêmicos, e
o  pesquisador  declara  que  vai  cumprir  a  Resolução  510/16,  do  Conselho  Nacional  de
Saúde,  que  trata  das  pesquisas  com  seres  humanos  em  ciências  humanas  e  sociais
(http://cep.ufsc.br/files/2016/06/Reso510.pdf). 

Esta pesquisa foi avaliada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC
e  liberada  para  execução  (você  pode  conferir  aqui).  O  Comitê  é  um  órgão  colegiado
interdisciplinar,  deliberativo,  consultivo  e  educativo.  Ele  foi  criado  para  defender  os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir
no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. É um órgão vinculado à UFSC,
mas independente na tomada de decisões.

O questionário que você vai  responder foi  ajustado depois de alguns testes.  Neles, não
foram detectados  danos  psicológicos,  físicos,  laborais  ou  emocionais  aos  participantes.
Entretanto, é possível que algumas perguntas provoquem eventual desconforto moral, já
que elas exigem avaliações subjetivas. Caso haja um desconforto que lhe incomode muito,
você  pode  deixar  de  responder  às  perguntas  do  questionário.  Você  pode  desistir  de
participar desta pesquisa a qualquer momento.
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Os dados que serão colhidos no questionário a seguir serão depois extraídos para uma
forma física de armazenamento (pendrive ou disco rígido externo). Esta é uma medida
para reduzir  possíveis  vazamentos  de dados,  comuns em nuvens e plataformas online.
Vamos, portanto, deletar e descartar os dados online no final da coleta dos dados, prevista
para o final de dezembro de 2020. Vamos manter os dados no armazenamento físico por
cinco anos após o final da pesquisa, previsto para fevereiro de 2022.

Este documento é uma forma de explicar a pesquisa e obter o seu consentimento para
participar dela e nos permitir usar as informações que você fornecer para fins científicos.

Para participar da pesquisa, basta assinalar o campo no final desta página. Ao fazer isso,
você expressa o seu livre consentimento em participar de forma voluntária, sem qualquer
vantagem adicional. Você pode desistir a qualquer momento ou retirar seu consentimento,
bastando apenas comunicar o pesquisador responsável pelos canais abaixo.

Para saber mais sobre a pesquisa ou ter acesso aos resultados dela, entre em contato:

Prof. Dr. Rogério Christofoletti
Departamento de Jornalismo - UFSC - Florianópolis (SC)

Sobre o pesquisador: http://lattes.cnpq.br/2764537115351567 
E-mail: rogerio.christofoletti@ufsc.br

Telefone: (48) 98804-9412
Sala 17 – Bloco A – CCE

Universidade Federal de Santa Catarina
Trindade, Florianópolis/SC

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
Universidade Federal de Santa Catarina

Pró-Reitoria de Pesquisa
Prédio Reitoria II 

R: Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401
Trindade, Florianópolis/SC

CEP 88.040-400
Contato: (48) 3721-6094

E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

Muito obrigado por participar!

Florianópolis, setembro de 2020.
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