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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada Meu celular, 

Meu Vício: Um estudo sobre dependência de smartphone nos universitários das Instituições 

Públicas de Ensino Superior (IPES) do Brasil que tem por objetivo analisar o comportamento de 

dependência de smartphone dos universitários das instituições públicas de ensino superior (IPES) 

do Brasil e se justifica em: 1) contribuir com o assunto na academia; 2) analisar o comportamento da 

dependência de smartphone em uma grupo populacional do Brasil. e; 3) não se encontrou em na 

literatura consultada comparativo entre as respostas dos questionários aplicados e o uso efetivo do 

smartphone. 

A pesquisa é desenvolvida por Rafael Machado Amorim, aluno do curso de Mestrado em 

Administração do Campus Santana do Livramento da Universidade Federal do Pampa. A pesquisa é 

orientada pela professora Dra. Kathiane Benedetti Corso, a quem poderei contatar a qualquer momento 

que julgar necessário através dos telefones nº (55)3967-1700, (55) 98449-8137 (podendo ser ligação a 

cobrar), WhatsApp +55 (55) 98449-8137 ou dos endereços de e-mail amorim@rafaelamorim.com.br ou 

kathianecorso@unipampa.edu.br. 

Por meio deste documento e a qualquer tempo você poderá solicitar esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar. Também poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de penalidade ou prejuízo. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra será arquivada pelo 

pesquisador responsável. Caso você tenha acesso a este documento através do aplicativo “Meu Celular, 

Meu Vício”, pressione o botão “Concordar”. Você poderá consultar este documento a qualquer 

momento, bastando para isso escolher a opção no menu lateral. 

A metodologia desta pesquisa é através do aplicativo “Meu Celular, Meu Vício”, coletar dados 

de uso do smartphone. O aplicativo está disponível para instalação na loja de aplicativos Google Play e 

o proprietário do smartphone é o responsável pela instalação do aplicativo. Em seu primeiro uso, o 

aplicativo exibirá ao usuário este termo seguindo, caso concorde, de um questionário de medição de 

dependência de smartphone SPAI-BR. Ao término deste, é solicitado o preenchimento do questionário 

socioeconômico. Caso o usuário não concorde com o TCLE ou não queira finalizar os questionários 

SPAI-BR ou socioeconômico, o aplicativo é automaticamente encerrado e nenhum dado será 

coletado/transmitido. Uma vez preenchido os requisitos básicos, o aplicativo permanecerá em 

funcionamento, de modo a não interferir na utilização do smartphone, coletando informações sobre os 

aplicativos utilizados, bloqueio e desbloqueio, além de dados sobre o aparelho, como fabricante, modelo, 

número de chips instalados no aparelho, processador, memória, resolução da tela, ciclos de 

carregamento e descarregamento de bateria. Em nenhum momento serão coletadas imagens do que é 

exibido na tela, informações digitadas, bem como localização geográfica, senhas, número(s) de 
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telefone(s) e/ou quaisquer outros dados que possam identificar o participante. As informações coletadas 

são armazenadas em banco de dados interno no dispositivo e diariamente, havendo disponibilidade de 

conectividade a internet via rede sem fio, o aplicativo enviará os dados via conexão criptografada para 

um banco de dados unificado. Uma vez transmitida, a informação será excluída do dispositivo do usuário 

para não ocupar memória do smartphone. 

Você entende que os benefícios da participação nesta pesquisa será o de obter maior 

compreensão dos participantes sobre a dependência de smartphone. Além disso, através da página web 

http://mcmv.rafaelamorim.com.br, serão divulgados os principais resultados da pesquisa, sem a 

identificação dos sujeitos. Também entende que há risco na participação desta pesquisa, embora mínimo, 

do desconforto ao saber que está participando de uma pesquisa sobre Dependência de Smartphone. Neste 

caso, você pode acessar o site da Pesquisa (http://mcmv.rafaelamorim.com.br) e encontrar informações 

sobre prevenção e tratamento da Dependência de Smartphone. Quanto aos dados coletados, existe o 

risco de acesso indevido a base de dados, como ocorre em qualquer sistema conectado à internet. 

Entretanto não será possível realizar a identificação do participante. 

A sua colaboração se fará de forma anônima, por meio dos dados coletados através do aplicativo 

para smartphone “Meu Celular, Meu Vício”. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas 

pelo pesquisador e/ou seu orientador. Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em 

encontros ou revistas científicas, entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um todo, 

sem revelar seu nome, instituição a qual pertence ou qualquer informação que esteja relacionada com 

sua privacidade 

 

Santana do Livramento/RS, ____ de _________________ de _____ 

 

 

Assinatura do(a) participante:  ______________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ______________________________ 
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