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SIMPLES MODELO, A SER ELABORADO PELO PESQUISADOR EM CADA CASO  
(EM CADA PROJETO), CONFORME SUAS PECULIARIDADES 

 

TERMO DE COMPROMISSO DAS INSTITUIÇÕES  
ENVOLVIDAS NO ESTUDO / NA PESQUISA 

 
Trata-se de um documento que será elaborado pelo pesquisador, 

para obter autorização dos representantes legais de segmentos sociais, 
grupos sociais e de instituições envolvidos na realização da pesquisa. 

 
Deverá ser elaborado um só documento, detalhando todas as 

responsabilidades de cada segmento, grupo social e instituição, para 
que possam conhecer as suas e as demais obrigações e possam ou 
não concordar com elas, sendo entregue uma via com todas as 
assinaturas para cada um desses envolvidos, permanecendo uma via, 
com todas as assinaturas, com o pesquisador. 

 
O texto deverá ser redigido de forma a possibilitar a fácil 

compreensão dos segmentos, grupos sociais ou instituições 
envolvidos. E deverá ser colhida a assinatura dos representantes legais 
desses segmentos, grupos ou instituições. 

 
Por óbvio que esta orientação deverá ser excluída pelo pesquisador 
quando da elaboração do respectivo TERMO DE COMPROMISSO. 

 
Roteiro para Elaboração  
 
1 – Título da pesquisa; 
 
2 – Nome e endereço da Instituição requerente e do responsável pela 
pesquisa; 
 
3 – Objetivo da pesquisa, metodologia, duração, orçamento, possíveis 
benefícios, formas de financiamento e local onde será realizada a pesquisa; 
 
4 – Segmentos sociais, grupos sociais e instituições envolvidas e seus 
representantes; 
 
5 – Direitos e responsabilidades de cada uma das partes na execução do 
projeto e em seus resultados; 
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6 – Modalidade e forma de repartição de benefícios; 
 
7 – Impactos sociais, culturais, ambientais, fisiológicos, psicológicos e físicos 
do projeto, riscos; 
 
8 – Nome, endereço, telefone e endereço eletrônico da equipe de pesquisa; 
 
9 – Data da reunião que deliberou favoravelmente sobre a aprovação do 
Termo de compromisso. 
 
10 – O Termo será assinado pelos representantes dos segmentos sociais, 
grupos sociais e instituições envolvidas, tanto receptoras quanto proponente.  
 
OBSERVAÇÕES: Pesquisas que envolverem: 
 
a) patrimônio genético com finalidade de bioprospecção, desenvolvimento 

tecnológico, conhecimento tradicional associado ao patrimônio 
genético, com potencial ou perspectiva de uso comercial ou para fins de 
pesquisa sem potência ou perspectiva de uso comercial, patrimônio 
genético em  terras indígenas, em área privadas, de posse ou 
propriedade de comunidades locais e em Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável para fins de pesquisa científica sem potencial ou 
perspectiva de uso comercial  terão que obedecer as Resoluções e 
demais normalizações exaradas pelo Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético - CGEN – MMA: para elaboração do Termo de 
Compromisso, em conformidade com a natureza do objeto de pesquisa; 
 

b) a entrada em áreas indígenas deverão, primeiramente, observar e 
cumprir com as exigências da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, 
consolidadas na Instrução Normativa nº 01/PRESI, de 29 de novembro 
de 1995, disponível em 
<http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Pesquisa/001-INSTRUCAO-NORMATIVA-1995-FUNAI.pdf> 
 

MUITO IMPORTANTE: 
ESTE É APENAS UM MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DAS INSTITUIÇÕES. AO 

ELABORAR O SEU PROJETO DE PESQUISA, O PESQUISADOR DEVERÁ ADAPTAR ESTE 
MODELO PARA A SUA REALIDADE E PARA A REALIDADE DO PROJETO E DA PESQUISA. 

NÃO BASTA UM SIMPLES “COPIAR E COLAR” 
 


