
Covilhã, __ de_________ de _____   

 

Assunto: pedido de colaboração dos clientes em estudo científico  

 

Exmos. Srs.  

 

Venho por este meio solicitar autorização para  _______________________________  

participar em estudo relacionado com a avaliação da atenção em jovens portadores de 

deficiência mental, no âmbito da minha tese de doutoramento na Universidade da Beira 

Interior, orientada pela Professora Doutora Maria da Graça Proença Esgalhado. O estudo 

consiste na recolha de informação sociodemográfica, história de desenvolvimento e saúde 

atual do participante, bem como na aplicação de quatro instrumentos de avaliação 

cognitiva, nomeadamente um teste de avaliação da inteligência – WAIS e três testes que 

avaliam a atenção, nomeadamente o Teste D2, Teste de Barragem de Sinais de Toulouse e 

Pierón e o Teste de Percepção de Diferenças.  

Sempre que existente, toda a informação sociodemográfica, desenvolvimental e de saúde 

será recolhida através de consulta do processo individual ou junto do/a psicóloga e, em caso 

de dúvida, com os tutores.   

Os testes serão aplicados na própria instituição de forma individual e respeitando sempre as 

rotinas institucionais.  

A aplicação dos instrumentos e a utilização dos dados somente será efectuada com o 

consentimento informado escrito dos respectivos tutores, que é enviado em anexo. Em 

qualquer momento o tutor e/ou jovem é livre de poder desistir. Sempre que desejarem, os 

tutores terão conhecimento do desempenho do seu tutorando por meio de relatório.     

Atentamente,  

  

________________________________ 

Anexo 3 



Consentimento Informado 

 

Para participação em estudo relacionado com a avaliação da atenção em jovens portadores 

de incapacidade intelectual, no âmbito da tese de doutoramento de Carina Maria Ribeiro 

Alves Correia na Universidade da Beira Interior, sob a supervisão da Professora Doutora 

Graça Esgalhado. Consiste na aplicação de um questionário sócio-demográfico ao/á 

psicólogo/a da instituição e/ou família quando necessário, Escala de avaliação da inteligência 

e três testes atencionais.  

 

Eu, _______________________________________________________ tutor/a de 

_________________________________________________, concordo que este/a possa 

participar voluntariamente no estudo acima referido e que os objectivos do mesmo me 

foram explicados.  

Foi-me garantido confidencialidade e anonimato dos dados e que em qualquer momento se 

pode desistir. Sempre que desejar, terei conhecimento do desempenho do/a tutorando/a 

por meio de relatório.  

________________, ____ de _________________ de 201_  

O/A tutor/a do/a participante 

____________________________________ 

A investigadora  

Carina Maria Ribeiro Alves Correia  


