Londrina, 27 de Noviembre de 2012
Carta remisoria
Todos los autores de este artículo “ASSOCIAÇÃO ENTRE INDICADORES
SOCIOECONÔMICOS

COM

A

ATIVIDADE

FÍSICA

E

APTIDÃO

FÍSICA

RELACIONADA À SAÚDE EM ADOLESCENTES” están de acuerdo con el contenido, la
organización y la forma de presentación del manuscrito. El manuscrito no ha sido publicado
antes, no ha sido enviado ni se enviará para publicación a otra revista nacional o internacional,
mientras se encuentre en revisión y se decida al respecto por el Comité Editorial de la REVISTA
DE SALUD PÚBLICA. Todos los autores autorizam la publicación del manuscrito por la
Revista de Salud Pública, en caso de que sea aceptado, en las condiciones editoriales establecidas
por la misma.

Philippe Fanelli Ferraiol

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES
Prezado(a) Senhor(a):
Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “ASSOCIAÇÃO ENTRE
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS COM A ATIVIDADE FÍSICA E APTIDÃO
FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE EM ADOLESCENTES”, realizada na sua escola. A
sua participação é muito importante e ela se daria da seguinte forma: Responder um
questionário durante o horário escolar, realizar os testes de aptidão aeróbia (corrida) e
resistência de membros superiores. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é
totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer
momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda
que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com
o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.
Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar
(Prof. Dr. Arli Ramos de Oliveira (43) 3321-1299, RG: 930.015- 5 PR e/ou Prof. Diogo
Henrique Constantino Coledam (43) 9653-3513, RG: 43.587.350-7 SSP/SP), email:
diogohcc@yahoo.com.br ), ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos da Universidade Estadual de Londrina, na Avenida Robert Kock, nº 60, ou no
telefone 33712490.
Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas,
devidamente preenchida e assinada entregue a você.

Londrina, ___ de ________de 2012.
Pesquisador Responsável
RG:__________________________

_____________________________________ (nome por extenso do aluno), tendo sido
devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar
voluntariamente da pesquisa descrita acima.

Assinatura ou impressão dactiloscópica do aluno:
________________________________________________________
Data:_______/_______/________

_____________________________________

(nome

por

extenso

dos

pais

e/ou

responsáveis), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa,
autorizo a participação.
Nome por extenso dos pais e/ou responsáveis:
_________________________________________________________________
Assinatura ou impressão dactiloscópica (pais e/ou responsáveis):
__________________________________________________

Data:_______/_______/________

