TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezada (o) estudante, você está sendo convidado (a) a participar da
pesquisa “Um programa baseado em atividade física como uma abordagem
alternativa para tratar o vício em smartphones e diminuição do uso
compulsivo”, desenvolvida por Marcelo Tiago Balthazar Corrêa discente de
Mestrado do Programa de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), sob orientação do Professor Dr. Edson dos Santos Farias.
O objetivo central do estudo é investigar a eficácia de um programa
baseado em atividade física como uma abordagem alternativa para tratar o vício
em smartphones e diminuição do uso compulsivo, em Porto Velho - Rondônia.
Este estudo poderá ser de grande relevância, pois pode colaborar e para o
desenvolvimento de políticas públicas e ser uma forma mais efetiva como
programa de intervenção no combate a esse tipo de comportamento em
adolescentes.
A sua participação é muito importante para a execução desta pesquisa.
Caso concorde em participar, serão coletadas algumas informações sobre a
maneira como você usa o smartphone, essas informações serão coletadas por
meio de um aplicativo instalado no seu smartphone. As informações coletadas
são simples: horário de desbloqueio da tela, nome dos aplicativos utilizados. Em
nenhum momento será coletado o que é exibido na tela, nem o histórico de
buscas, sites visitados, ou informações digitadas, nem localização geográfica,
senhas, números(s) de telefone(s) e/ou quaisquer outros dados sobre o
conteúdo que você acessa. Apenas a hora em que o smartphone é ativado, a
hora que foi desativado, e qual aplicativo foi utilizado. O aplicativo precisará ficar
instalado no seu smartphone por dois períodos de quinze (15) dias, com intervalo
de cinco meses entre eles. Nesse intervalo você pode ser convidado a participar
de um programa de atividade física de duas (2) aulas semanais de sessenta (60)
minutos, por um período total de doze (12) semanas, que serão realizadas na
própria escola, em horário de aula em uma sala contando com presença do
professor responsável pela turma.
A sua participação nesta pesquisa não vai interferir no andamento das
atividades escolares. Suas informações serão salvas em um banco de dados
para análise das informações. Nesse banco de dados, não haverá possibilidade
de reconhecer sua identidade a partir das informações. Qualquer dado que
possa identificar você será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa.
A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá
solicitar do pesquisador informações sobre a sua participação e/ou sobre a
pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste
Termo. O qual você receberá uma via.
Os benefícios para você, caso concorde em participar da pesquisa são:
contribuir na promoção de qualidade de vida; terá proveito direto, imediato e
posterior, visto que receberá acesso a informações de qualidade com relação
aos malefícios do uso excessivo do smartphone, terá também acesso a um
relatório do seu histórico de uso antes e depois da intervenção.

Os riscos para você serão pequenos e quase inexistentes. Caso se sinta
constrangido em responder às perguntas ou em participar do programa de
atividade física (caso seja convidado a participar), poderá recusar e seus dados
serão descartados antes de serem colocados no banco de dados.
Os resultados desta pesquisa serão divulgados para toda a comunidade,
tanto para o meio científico quanto para o público em geral. Se durante a
pesquisa e no período de acompanhamento subsequente houver quaisquer
dúvidas sobre o estudo ou a respeito dos direitos e obrigações suas como
participante, você pode entrar em contato com o pesquisador por telefone ou email.
É importante que discuta com o pesquisador qualquer dúvida que possa
ter em relação a esta pesquisa. O pesquisador compromete-se a informá-la a
respeito de qualquer achado novo significativo relacionado a este estudo que
possa afetar sua decisão de manter sua participação.
Ao clicar na opção a baixo, você declara que leu e compreendeu as
informações deste termo e que concorda em participar da pesquisa.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com:
Marcelo Tiago Balthazar Corrêa
Telefones: (69) 99267-5174
E-mail: marcelo.tiagoiasd@gmail.com

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de
Rondônia
CAAE: 53306221.2.0000.5300
Caso deseje, também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa da UNIR que analisou a proposta da pesquisa e liberou a sua
execução. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa
forma, o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de
modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos
humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da
confidencialidade e da privacidade.

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR
Endereço: Campus José Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5, sentido Acre, Bloco
de departamentos, sala 216-2C, Zona Rural
Telefone: (69) 2182-2116
E-Mail: cep@unir.br
Site: https://cep.unir.br/

