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TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, José de Oliveira Carvalho Neto, portador de RG n° 11111111, telefone: 28 35528734,
residente à Vila Viana, casa número 13, Alegre, ES, professor responsável pelo projeto
intitulado “Avaliação da qualidade espermática e resistência à criopreservação de sêmen ovino
coletado por diferentes metodologias” afirmo que, como o projeto encontra-se em fase de
elaboração, a propriedade parceira em que será realizada o projeto não foi definida.
Entretanto, eu como responsável do projeto, afirmo que no ato da parceria, irei providenciar
o termo de consentimento e livre esclarecimento junto ao proprietário dos animais.
No ato da parceria, o proprietário será informado da participação dos animais no projeto de
pesquisa intitulado “Avaliação da qualidade espermática e resistência à criopreservação de
sêmen ovino coletado por diferentes metodologias” para coleta de material biológico (sangue
e fezes), exames clínicos e procedimentos afins, assim como a utilização de resultados de
pesquisa obtidos pelo estudo em publicação de artigos científicos e divulgação em eventos
científicos. Para fins de publicações e apresentações científicas, a identidade do proprietário
será preservada.
O proprietário também será informado que a qualquer momento poderá suspender a
participação dos animais na pesquisa, estando ciente de que não será gratificado
monetariamente e que não receberá qualquer outro benefício pela participação na pesquisa.
Afirmo que caso haja danos decorridos durante o procedimento de colheita de material
biológico e demais procedimentos, o animal será atendido gratuitamente pelos membros da
equipe deste projeto. O proprietário será informado de que as recomendações dos
profissionais durante e após a utilização do animal devem ser seguidas e, caso haja qualquer
dano ao animal referente ao não cumprimento dessas recomendações, não responsabilizará
a equipe ou a instituição pelo evento.
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