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GUIA DE PROCEDIMENTOS DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA ONLINE

Pesquisas on-line exigem consentimento informado (com participantes de pesquisas em que os participantes são 
maiores de 18 anos) e consentimento voltado para menores (com participantes menores de 18 anos). Além 
disso, pode ser que seja exigido uma documentação de permissão assinada pelos pais autorizando a participação
dos menores  de 18 anos.

1. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) deve incluir a justificativa e detalhamento
referente ao questionário que será apliucado, incluindo natureza voluntária da participação, o que a
participação acarreta, riscos, etc. e devem ser apresentados aos participantes antes de iniciarem a
pesquisa.

Devido aos riscos de privacidade inerentes à pesquisa online, a seguinte declaração ou algo semelhante deve ser 
incluído no TCLE:

Sempre existe a possibilidade de adulteração de uma fonte externa ao usar a 
Internet para coletar informações. Embora a confidencialidade de suas respostas 
seja protegida assim que os dados forem baixados da Internet, sempre há a 
possibilidade de hackers ou outras violações de segurança que podem ameaçar a 
confidencialidade de suas respostas. Saiba que você é livre para decidir não 
responder a nenhuma pergunta.

2. O questionário deve ser elaborado de modo que o participante possa clicar em um 'botão' ou digitar uma 
resposta indicando que leu as informações de consentimento (conforme descrito em 1 acima) e concorda 
em participar. Só após o clique neste 'botão' ou a autorização consentida, é que o participante potencial 
será direcionado para o questionário. Ou seja, as perguntas da pesquisa não devem ser visualizadas pelo 
participante até que ele clique ou digite uma resposta para indicar sua participação voluntária.

3. Os seguintes procedimentos devem ser seguidos para proteger a confidencialidade dos dados baixados:
a) Se os endereços IP forem coletados pela ferramenta de pesquisa, eles devem ser excluídos do arquivo
de dados baixado. Todas as respostas devem ser excluídas da pesquisa online. O arquivo de dados 
resultante que é usado para análise de dados não deve incluir nenhum dado identificador, incluindo 
endereços IP ou outros identificadores eletrônicos.
b. O arquivo de dados deve ser armazenado em um computador protegido por senha. Quaisquer arquivos
de dados de backup também devem ser armazenados em um local seguro.

Documento para Autorização dos Pais ou responsável legal (para pesquisados menores de 18 
anos):
A seguir estão várias maneiras de documentar a autorização dos pais antes de um participante menor preencher 
uma pesquisa on-line após recrutar os participantes pessoalmente.

1. Uma cópia impressa do TCLE assinado pelos pais ou responsável legal, que autorize a participação do
menor, esta autorização deve ser guardado nos documentos de condução do projeto do estudante
pesquisador. Deste modo o participante poderá preencher o questionário online com um computador
fornecido pelo pesquisador (como na escola).

2. Uma cópia impressa do TCLE assinado pelos pais ou responsável legal, que autorize a participação do
menor, esta autorização deve ser guardado nos documentos de condução do projeto do estudante
pesquisador. Os pais receberão o link para o questionário online para que o participante menor responda
ao questionários,

3. O consentimento dos pais pode ser obtido usando assinaturas eletrônicas válidas e enviado por e-mail
para o estudante pesquisador, após o qual o pesquisador pode enviar por e-mail o link para os pais para a
questionário online.

4. Uma cópia do TCLE assinado pelos pais pode ser digitalizado e enviado por e-mail para o pesquisador,
após o qual o pesquisador pode enviar por e-mail o link para os pais para a pesquisa online.

Se o recrutamento de participantes for feito online, recomenda-se a utilização de uma plataforma de pesquisa 
existente que possa contatar potenciais participantes de forma anônima. Deve ter um consentimento informado 
embutido na pesquisa e que restringirá os participantes aos 18 anos de idade ou mais.
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