
																																				  

Investigando o Uso da Colaboração na Identificação de Anomalias de em Projetos na 
Industria		

 
 

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecimento  

 
A PUC-RJ e UFAM, através dos grupos de pesquisa de Engenharia de Software OPUS e 

USES, agradecem sua atenção e a inestimável contribuição que prestarão para o auxílio do avanço da 
pesquisa na área de Engenharia de Software. 

O objetivo desta pesquisa é investigar questões relacionadas a adoção de colaboração no 
contexto de identificação de anomalias de código. Para isto, os participantes são convidados a executar 
um estudo de caso a responderem dois questionários (antes e após as atividades). Durante a atividade 
os participantes serão orientados por dois ou mais pesquisadores. 

Lembramos que o objetivo deste estudo não é avaliar o participante, mas sim avaliar a adoção 
da colaboração na realização da identificação de anomalias de código. Ou do que se faz dos registros 
efetuados durante o estudo é estritamente limitado a atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
garantindo-se para tanto que: 

1. O anonimato dos participantes será preservado em todo e qualquer documento divulgado em 
foros científicos (tais como conferências, periódicos, livros e assemelhados) ou pedagógicos (tais 
como apostilas de cursos, slides de apresentações, e assemelhados). 

2. Todo participante poderá ter acesso a cópias destes documentos após a publicação dos mesmos. 
3. Todo participante que se sentir constrangido ou incomodado durante a realização da atividade 

pode interromper a sua participação e estará fazendo um favor à equipes e registrar por escrito 
as razões ou sensações que o levaram a esta atitude. A equipe fica obrigada a descartar os 
dados do participante para fins da avaliação a que se destinaria. 

4. Todo participante tem direito de expressar por escrito, na data de realização da atividade, 
qualquer restrição ou condição adicional que lhe pareça aplicar-se aos itens acima enumerados 
(1,2 e 3). A equipe se compromete a observá-las com rigor e entende que, na ausência de tal 
manifestação, o participante concorda que rejam o comportamento ético da equipe somente as 
condições impressas no presente documento. 

5. A equipe tem direito de utilizar os dados das atividades, mantidas as condições acima 
mencionadas, para quais quer fins acadêmicos, pedagógicos e/ou de desenvolvimento 
contemplados por seus membros. 

Declaro que estou de pleno acordo com os termos acima. 
  
 

 
Assinatura do participante 

 
 
 
 

Pesquisador Responsável 
 
 
Nome do Participante: 
Pesquisadores Responsáveis: Adriana Lopes, Edson César, Leonardo Sousa, Natasha Valentim, Roberto Oliveira,  
Dr. Alessandro Garcia, Dr. Carlos Lucena, Dr. Rafael Mello, Dr. Tayana Uchôa.  
	


