
      ANEXO 2 

Rua Pascoal Simone, 358 – Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil – CEP 88080-350 
Contatos: (48) 3664-8610 – ccef.cefid@udesc.br 

 

SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 
PESQUISA 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 
NOME: __________________________________________________     TELEFONE: (     ) ________-________       

(     )Fisiot   (     )Ed Física   (     )Outro: ______________________      E-MAIL: ___________________________ 
Declaro estar ciente de todas as normas constantes no regimento interno vigente da clínica, bem como do termo em anexo. 
 

DISCENTE PESQUISADOR 
NOME: __________________________________________________     TELEFONE: (     ) ________-________       

(     )Fisiot   (     )Ed Física   (     )Outro: ______________________      E-MAIL: ___________________________ 
Declaro estar ciente de todas as normas constantes no regimento interno vigente da clínica, bem como do termo em anexo. 
 

FINALIDADE - ATIVIDADE DE PESQUISA 
TÍTULO: ______________________________________________________________________________ 
(   ) Monografia      (   ) Dissertação      (   ) Tese      (   ) Outro: ________________________________________ 
Nº de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da UDESC: _____________________________ 
 

NOME DO SOLICITANTE: ____________________________________________________________________ 
SOLICITANTE: (   ) Docente      (   ) Discente grad – fase: ___/matrícula:___________      (   ) Discente pós-grad   
DATA:___/___/______      TELEFONE: (     ) ________-________      E-MAIL: ___________________________ 
 

 

DEMAIS 

PARTICIPANTES 

NOME COMPLETO TELEFONE FUNÇÃO* CREFITO 

 (    )______-_____   

 (    )______-_____   

 (    )______-_____   

 (    )______-_____   

* FUNÇÃO: DO=docente; G=graduando; M=mestrando; D=doutorando; Outro=descrever função 
 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO: 
PERÍODO DA ATIVIDADE: (   ) Semestral: 20____/__      (   ) Específica: de ___/___/______ à ___/___/______ 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 
ESPAÇO FÍSICO 

(inserir nº conforme 
legenda abaixo) 

RESPONSÁVEL 
(se não for o pesquisador, o profissional 
deve estar na relação de participantes) 

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min   

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min   

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min   

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min   

(   )2f (   )3f (   )4f (   )5f (   )6f ___h____min às ___h____min   

ESPAÇOS FÍSICOS:  
* O mapa de espaços físicos da Clínica, está disponível no mural da sala de evolução. 
(1) Sala de avaliação 1 (2) Sala de avaliação 2 (3) Sala de avaliação 3 (4) Sala de avaliação 4 
(5) Laboratório 2-box  (6) 1Laboratório 2-box 2 (7) Laboratório 2-box 3 (8) Laboratório 2-box 4 
(9) Box RPG (D1) (10) Box D3 (pletismógrafo) (11) Box D4 (12) Box D5 
(13) Box D6 (14) Box D7 (15) Box D8 (16) Box D9 
(17) Sala pediatria-boxA1 (18) Sala pediatria-boxA2 (19)Sala pediat-box rec lúd (20) Sala pediatria 
(21) Sala das esteiras (22)Sala dos espelhos   

 

Para uso da CEF 

___/____/______     ______________________________ 
Data e assinatura do Orientador da pesquisa 

Recebido por __________________ em ___/____/______ 
(  ) Agendado (  ) Liberado (  ) Confirmado p/e-mail 
Ass: __________________ -  ____/____/_______ 
 

 

 



      ANEXO 2 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
PESQUISA – DOCENTE E PESQUISADOR 

 

 

 

 

          Eu, __________________________________________________, na qualidade de docente do curso de 

__________________________ da UDESC e orientador do (   )graduando (   )mestrando (   )doutorando 

________________________________________ na pesquisa intitulada ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UDESC sob CAEE informado 

no formulário de solicitação de reserva de sala) venho solicitar a utilização da Clínica Escola, sob cessão de 

uso, para o desenvolvimento das atividades conforme formulário em anexo.  

          Declaro ser totalmente responsável pelos atendimentos prestados durante o período e para o fim 

solicitados e ter conhecimento da necessidade, em minha ausência, de acompanhamento integral das 

atividades por um profissional habilitado e devidamente registrado no Conselho de Classe e por mim 

autorizado no formulário preenchido em anexo. Declaro estar ciente que pela especificidade da pesquisa 

mencionada, sou totalmente responsável pelo registro em prontuário das atividades realizadas com o 

paciente, bem como pela guarda dos mesmos, respeitando as Resoluções dos Conselhos Federal e Regional 

de Fisioterapia.  

          Afirmo ter ciência de todo o conteúdo constante no Regimento Interno vigente da Clínica Escola de 

Fisioterapia e, sendo assim, comprometo-me a respeitá-lo em sua integralidade, bem como zelar pela 

preservação das instalações e equipamentos utilizados nas dependências da Clínica Escola, além da 

organização dos espaços físicos por mim solicitados. 

 

Florianópolis, _____ de _______________ de ______. 

 

De acordo e ciente das responsabilidades como 
pesquisador, 

 
_______________________________ 

Assinatura do discente pesquisador 
(   )Graduando (   )CREFITO: _____________ 
(   )Conselho de Classe: ________________ 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Professor(a) Orientador(a) da pesquisa 

Matrícula UDESC: ______________ 
Conselho de Classe: _______________ 
Nº registro conselho: ______________ 

 

 


