Anexo 6

ANEXO 6 – Documento entregue aos alunos participantes do
focus group
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Contexto e objetivo geral da investigação
〉

Este estudo está integrado numa tese que está a ser realizada no âmbito do Programa Doutoral em
Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, das Universidades de Aveiro e Porto.

〉

Objetivo geral: caracterizar o envolvimento dos alunos do ensino superior com a Internet e perceber
como é que a Internet está a revelar-se um espaço onde os alunos do ensino superior devem revelar
certas competências e aproveitar determinadas oportunidades.

Objetivos do focus group
〉

Discutir, refletir e trocar experiências, apresentar e confrontar perspetivas, sensibilidades e perceções
em grupo sobre o que pode estar envolvido na participação digital dos alunos.

〉

Neste espaço de partilha emergirão diversas questões, mais especificamente sobre os seguintes
grandes tópicos que orientam a dinâmica do focus group:
- Formas e locais de acesso
- Usos e competências para o uso
- Usos em contexto formal versus informal
- Oportunidades e competências para o uso da Internet

Declaração de aceitação da gravação do focus group
Eu, _________________________________________________, declaro que autorizo a gravação vídeo e
áudio dos conteúdos por mim apresentados no âmbito deste focus group e cedo os direitos de inclusão
desses conteúdos no trabalho de doutoramento intitulado “Usos da Internet pelos alunos do ensino
superior”, em desenvolvimento no âmbito do Programa Doutoral em Informação e Comunicação em
Plataformas Digitais, das Universidades de Aveiro e do Porto.
Declaro ainda que tomei conhecimento que não serei identificado na descrição dos dados obtidos.
______________________________________________________________________________
Local e data
______________________________________________________________________________
Assinatura

Parte I - Apresentação (antes da discussão em grupo)
Pretende-se que façam uma breve apresentação para todo o grupo. Os dados abaixo são alguns dos dados
que pedimos que façam parte dessa apresentação:
〉
〉

Nome
Utilizador da Internet há quanto tempo:
a) 1 ano ou menos
b) 2 a 3 anos
c) 4 a 5 anos
d) mais de 5 anos

〉

Categoria que melhor o define:
a) cético em relação às tecnologias e uso-as apenas quando tenho que o fazer
b) habitualmente sou uma das últimas pessoas que conheço a utilizar tecnologias
c) habitualmente utilizo tecnologias quando grande parte das pessoas que conheço o faz
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d) gosto de tecnologias e utilizo-as antes de grande parte das pessoas que conheço o fazerem
e) adoro tecnologias e estou dentro dos primeiros a experimentá-las e utilizá-las

Parte II - Discussão de ideias
Discussão em torno das questões colocadas pela investigadora

Parte III - Indicação das presenças na Web (após focus group)
Presenças na Web que podem ser vistas por outros: blogue, site pessoal que mantém, nome de utilizador
no Twitter, nome de utilizador em comunidades que integra, etc.

Declaro que autorizo que os dados observados nos sites indicados acima sejam utilizados no âmbito do
estudo, que tomei conhecimento que nunca será identificada a pessoa a quem os dados dizem respeito e
que apenas serão referidas as atividades que se considerem relevantes no âmbito do estudo.
______________________________________________________________________________
Local e data
______________________________________________________________________________
Assinatura
Parte IV - Contactos
Por favor indique os contactos que utiliza com mais frequência e que poderão ser utilizados pela
investigadora para entrar em contacto consigo:
E-mail:
Contacto telefónico: ________________________
Chat (Facebook, msn, skype): ______________________________________________________
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