
Assunto: Colaboração URGENTE para pesquisa do departamento de psicologia 
Data: 20/04/2020 

Prezados Alunos,  

foi-nos solicitada a seguinte divulgação, pela aluna Giovana Gutierre, do curso de Psicologia. 

Pedimos que colaborem com a pesquisa, que poderá trazer bons frutos para toda a 

comunidade acadêmica. 

“Caras Alunas e Caros Alunos, 

Gostaríamos de pedir a COOPERAÇÃO DE VOCÊS para responder nossa pesquisa durante esta 

quarentena com duração de 5 a 7 minutos.  

Explicamos: 

Nossa coleta de dados inclui diversos cursos de graduação do campus I e está relacionada ao 

estudo de variáveis que possivelmente influenciam em reprovações e trancamentos, como a 

motivação, o bem-estar e a qualidade de vida. Objetiva-se auxiliar na proposição de políticas 

públicas relacionadas.  

Antes da pandemia, já estávamos encontrando dificuldades para avançar no tempo planejado 

por causa de imprevistos, como a realização de aulas em locais diferentes daqueles constantes 

no sistema. E a necessária suspensão das aulas inviabilizou a coleta presencial. 

Por este motivo, SOLICITAMOS ENCARECIDAMENTE QUE RESPONDAM AS ESCALAS ABAIXO, da 

maneira descrita a seguir, auxiliando assim no cumprimento de nossos planos de trabalhos. 

Agradecemos Fortemente a sua colaboração! 

Alunas do Curso de Graduação em Psicologia e Professora Mônica F. B. Correia (Departamento 

de Psicologia) 

 

POSSIBILIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Se a primeira letra do seu nome está entre as letras A e I, por favor, responder a ESCALA 1  

[Escala de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref)] https://forms.gle/gRq6QWtLuYuQr32o9 ; 

Se a primeira letra do seu nome está entre as letras J e Q, por favor responder a ESCALA 2 

[Escala de afetos positivos e negativos (EAZ) e Escala de satisfação com a vida (ESV)] 

https://forms.gle/optpXK7DxFebLdP58 ; 

Se a primeira letra do seu nome está entre as letras R e Z por favor, responder a ESCALA 3 

{Escala de Motivação para Aprender (EMA)] https://forms.gle/fAhfbEqpaGR22feC9 ; 

OU 



 

Se desejar, VOCÊ PODE RESPONDER AS TRÊS ESCALAS.” 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


