
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

  



 
 Apêndice A - Consentimento Informado 

 

Investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica 

Este trabalho de investigação decorre no âmbito da realização da dissertação de Mestrado em 

Psicologia Clínica no Instituto Superior Miguel Torga, sob orientação da Professora Doutora 

Mariana Marques. Tem como principais objetivos analisar associações entre o comportamento 

de ingestão alimentar compulsiva e diferentes variáveis, como a vivência de experiências 

traumáticas e de dissociação, a autoaversão, a impulsividade e as dificuldades em regular as 

emoções.  

 Para concretizar estes objetivos, necessitamos da colaboração exclusiva de estudantes 

universitários (de qualquer área de estudo, dos 18 aos 65 anos).  

A sua colaboração torna-se fundamental. Assim, necessitamos que responda a um conjunto de 

questionários de resposta rápida e a um breve questionário sociodemográfico.  

 A sua participação neste estudo é voluntária, podendo desistir, se assim o desejar, a qualquer 

momento. Os dados recolhidos neste estudo são totalmente confidenciais e apenas serão usados 

para fins estatísticos. Os investigadores estão disponíveis para qualquer esclarecimento acerca 

do estudo, se assim for o desejo do participante. 

_____________________________________________________________________ 

       Declaro que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) do estudo e dos seus objetivos, 

tendo compreendido os mesmos. Entendi e aceito responder a um conjunto de questionários. 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária e que é possível desistir dele a 

qualquer momento. Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial.  

Rubrica ou Assinatura: __________________________________________________ 

Coimbra, ___/___ /___  

Gratos pela atenção!  

Ana Cláudia Miranda Ribeiro: anaclaudia_aac@hotmail.com/nº tlm: 919897361  

Cidália Maria Luzia Alves Bernardo: cimlalves@gmail.com/nº tlm: 966266565  

Pedro Miguel de Oliveira Correia: pemicorreia@hotmail.com/nº tlm:911528924  

Sandra Patrícia Simões Soares: sandra.soares.93@hotmail.com/nº tlm:910325425  

Paula Cristina Simões de Oliveira: paulajc@sapo.pt/nºtlm:916792221  

A orientadora: Mariana Vaz Pires Marques (mvpmarques@gmail.com; nº tlm: 917102303) 

 

 

 

 



 
 Apêndice B-Consentimento Informado 

 

Investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica 

 Este trabalho de investigação decorre no âmbito da realização da dissertação de Mestrado em 

Psicologia Clínica no Instituto Superior Miguel Torga, sob orientação da Professora Doutora 

Mariana Marques. Tem como principais objetivos analisar associações entre o comportamento 

de ingestão alimentar compulsiva e diferentes variáveis, como a vivência de experiências 

traumáticas e de dissociação, a autoaversão, a impulsividade e as dificuldades em regular as 

emoções.  

 Para concretizar estes objetivos, necessitamos da colaboração de pessoas de nacionalidade 

Portuguesa, dos 18 aos 65 anos de idade.  

 A sua colaboração torna-se fundamental. Assim, necessitamos que responda a um conjunto de 

questionários de resposta rápida e a um breve questionário sociodemográfico.  

A sua participação neste estudo é voluntária, podendo desistir, se assim o desejar, a qualquer 

momento. Os dados recolhidos neste estudo são totalmente confidenciais e apenas serão usados 

para fins estatísticos.  

Os investigadores estão disponíveis para qualquer esclarecimento acerca do estudo, se assim for  

o desejo do participante.____________________________________________ 

       Declaro que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) do estudo e dos seus objetivos, 

tendo compreendido os mesmos. Entendi e aceito responder a um conjunto de questionários. 

Compreendo que a minha participação neste estudo é voluntária e que é possível desistir dele a 

qualquer momento. Entendo, ainda, que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial.  

Rubrica ou Assinatura: ___________________________________ 

Coimbra,___/___/___  

Gratos pela atenção!  

Ana Cláudia Miranda Ribeiro: anaclaudia_aac@hotmail.com/nº tlm: 919897361  

Cidália Maria Luzia Alves Bernardo: cimlalves@gmail.com/nº tlm: 966266565  

Pedro Miguel de Oliveira Correia: pemicorreia@hotmail.com/nº tlm:911528924  

Sandra Patrícia Simões Soares: sandra.soares.93@hotmail.com/nº tlm:910325425  

Paula Cristina Simões de Oliveira: paulajc@sapo.pt/nºtlm:916792221  

A orientadora: Mariana Vaz Pires Marques (mvpmarques@gmail.com; nº tlm: 917102303) 

 

 

 

 



 
  

 

Apêndice C- Questionário sociodemográfico 

 

1. Idade:______  

 

2. Sexo: Masculino             Feminino  

 

3. Estado Civil:  

Solteiro (a)          Casado (a) união de facto               Separado (a) ou Divorciado (a)  

 

Viúvo (a)  

 

4. Peso:______kg Altura:______m _____cm  

 

5. Frequenta que curso:  

Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

 

8. É estudante-trabalhador (a)?  

Sim             Não  

 

9. Se é estudante-trabalhador(a), qual é a sua profissão?  

________________________________________  

 

10. Considera que na sua infância/adolescência era/tinha:  

Magro/a          Peso normal            Excesso de peso             Obesidade  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Apêndice D- Questionário sociodemográfico 

       

 

1. Idade:______  

 

2. Sexo: Masculino             Feminino  

 

3. Estado Civil:  

Solteiro (a)          Casado (a) união de facto               Separado (a) ou Divorciado (a)  

Viúvo (a) 

4. Peso:______kg Altura:______m _____cm  

 

5. É estudante universitário? Sim          Não  

 

6. Qual a sua escolaridade?  

1º Ciclo (4ª classe)              2º ciclo (6º ano)               3º ciclo (9º ano)              Secundário                        

 

Licenciatura                  Mestrado          Doutoramento  

 

Outra: Qual: _______________________  

 

7. Se é estudante universitário/a frequenta que curso? (escreva “não se aplica” se não 

for estudante)  

__________________________________________________________________________  

8. Se respondeu que é estudante universitário/a, é estudante-trabalhador/a?  

Sim           Não                Não se aplica  

 

9. Se trabalha (sendo ou não estudante-trabalhador/a), qual a sua profissão?  

__________________________________________________________________________  

 

10. Considera que na sua infância/adolescência era/tinha:  

Magro/a          Peso normal            Excesso de peso             Obesidade 


