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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidar você a participar como voluntária(o) da pesquisa “Avaliação de funções 

cognitivas e executivas no uso compulsivo de smartphones”. O motivo que nos leva a realizar esta pesquisa 

é entender como algumas pessoas utilizam seus smartphones e se isso pode ter algum efeito sobre sua 

saúde mental. Para isso, nesta pesquisa, pretendemos avaliar a maneira como pensamos, agimos e 

tomamos decisões e, principalmente, como o smartphone pode influenciar essas ações. 

Caso você esteja lendo isto, é porque já se dispôs a baixar o aplicativo MCMV – Meu celular, meu 

vício. Este aplicativo é uma ferramenta de pesquisa, que coleta informações sobre a maneira como o 

smartphone é usado. As informações coletadas são simples: horário de desbloqueio da tela, horário de 

bloqueio da tela, nome dos aplicativos utilizados, capacidade de memória do aparelho, tipo de processador 

e resolução da tela. Em nenhum momento será coletado o que é exibido na tela, nem histórico de buscas, 

sites visitados, ou informações digitadas, nem localização geográfica, senhas, número(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 em que foi desativado, e qual aplicativo foi usado. O MCMV precisa ficar instalado em seu 

smartphone apenas por um curto período: de 7 a 15 dias. Você será notificado e orientado na desinstalação 

quando dados suficientes tiverem sido coletados. Se você decidir prosseguir na pesquisa, ainda te 

pediremos para responder a dois breves questionários em seguida. Teremos também uma segunda etapa 

da pesquisa, a ocorrer em breve, onde aplicaremos testes psicológicos aos participantes. Você pode vir a 

ser um dos selecionados para participar dela, e então te enviaremos um novo convite, com informações 

sobre a nova etapa. Se você decidir não participar, basta negar este termo e o aplicativo será direcionado 

para desinstalação, sem coletar nenhum dado. 

Esta é uma pesquisa de risco mínimo.  Nossos cuidados recaem sobre a garantia de 

confidencialidade dos dados e respeito à sua privacidade, já que em tese poderia haver um acesso indevido 

às informações, como ocorre com qualquer sistema conectado à internet. Mas, para garantir a 

confidencialidade dos dados, o aplicativo utiliza protocolos de segurança e conexões criptografadas para 

armazenar e transmitir as informações. Esses dados ficarão armazenados em seu aparelho por um curto 

espaço de tempo: quando o aparelho se conectar a alguma rede wi-fi, o aplicativo automaticamente os 

envia ao banco de dados e então os exclui. Isto ajuda a preservar a integridade e a performance do seu 

smartphone, sem sobrecarregá-lo, e a minimizar interferências no seu uso. Para garantir seu direito à 

privacidade, as informações coletadas foram cuidadosamente pensadas para não conter nenhuma 

informação sensível sobre você nem sobre o conteúdo que acessa. 

Um dos benefícios da pesquisa é que ela pode ajudar a testar teorias e informar a sociedade sobre 

o uso de smartphones, esclarecendo o lado bom e o lado nem tão bom assim de nossa relação com esses 

pequenos espelhos negros. As informações disponíveis hoje em dia são insuficientes para entendermos 

como essa tecnologia nos afeta e que cuidados podemos tomar para continuarmos usando o smartphone, 

sem sermos usados por ele (especialmente quando se trata de crianças e jovens). 

Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Apesar disso, se você tiver algum dano por causadas atividades que fizermos com você nesta 

pesquisa, você tem direito a buscar indenização. Você terá todas as informações que quiser sobre esta 

pesquisa e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Mesmo que você queira participar agora, 

você pode voltar atrás ou parar de participar a qualquer momento. A sua participação é voluntária e o fato 

de não querer participar não vai trazer qualquer penalidade ou mudança na forma em que você é 
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atendido(a). O pesquisador não vai divulgar seu nome. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição 

quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Você não será identificada(o) em nenhuma publicação que possa resultar do estudo. Caso o 

aplicativo MCMV danifique o celular do participante e fique devidamente COMPROVADO que o dano foi 

causado pelo aplicativo, cujo risco também é mínimo, o pesquisador ressarcirá o mesmo. 

 Este Termo de Consentimento encontra-se disponível no menu do aplicativo MCMV, e você pode 

consultá-lo sempre que quiser. Os dados coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 (cinco) anos. Decorrido este tempo, o pesquisador avaliará os documentos 

para a sua destinação final, de acordo com a legislação vigente. Os pesquisadores tratarão a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos. 

  

 

Ao clicar na opção abaixo, você declara que leu e compreendeu as informações acima e que 

concorda em participar da pesquisa. Se você não quiser participar, basta fechar esta página. 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 2021. 

 

 

  

 

 

Pesquisador Responsável: Bruno Maron Neves  

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Instituto de Ciências Humanas 

CEP: 36036-900 

Fone:  032 9 8452-7807 

E-mail: brn.maron@gmail.com 
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