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Excelentíssima Doutora Aida. 

Venho por este meio solicitar a colaboração para uma investigação académica no 

âmbito do Curso de Relação de Ajuda e Intervenção Terapêutica da Universidade Autónoma 

de Lisboa. 

O estudo visa analisar se o desenvolvimento pessoal influencia o aumento do 

autoconceito e se contribui para a diminuição das alterações ao nível do comportamento, para 

tal será necessário aplicar um questionário aos utentes da Pastoral de ambos os géneros e 

com idades compreendidas entre os 11 e os 24 anos. Os dados do questionário são 

confidenciais e destinam-se a fins estatísticos preservando o anonimato dos alunos. A 

participação dos mesmos é voluntária e podem desistir a qualquer momento.  

O estudo prevê ainda a realização de grupos de desenvolvimento pessoal ao longo de 

20 sessões que serão realizadas semanalmente, com a duração de uma hora. Os constituintes 

dos grupos terão a oportunidade de trabalhar o seu próprio desenvolvimento num ambiente de 

confiança e liberdade, com a facilitação de dois técnicos de área de psicologia. 

                                                                    A Mestranda, 

 

 Lídia Isabel Fidalgo Joaquim Ferreira 

 

4 de Janeiro de 2011 
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Exmo/a Sr./Sra. Encarregado de Educação, venho por este meio solicitar a sua 

autorização para que o seu educando participe num estudo de investigação respondendo a um 

questionário, cujo objectivo é recolher informação acerca dos factores da personalidade e a 

sua relação com as alterações ao nível do comportamento. 

 No âmbito de um processo de investigação é garantida a confidencialidade dos 

resultados, visto que estes apenas se destinam a fins de tratamento estatístico. A aplicação 

dos instrumentos será efectuada colectivamente em contexto de sala de aula.   

 Agradeço a sua colaboração na realização deste trabalho, que se destina à elaboração 

da minha dissertação de Mestrado em Relação de Ajuda e Intervenção Terapêutica.  

A Mestranda, 

                                                                                                                                        

Lidia Ferreira 

 

 

Eu, ______________________________________ Encarregado da Educação de 

_____________________________  autorizo o meu educando a participar neste trabalho. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exmo/a Sr./Sra. Encarregado de Educação, venho por este meio solicitar a sua 

autorização para que o seu educando participe num estudo de investigação respondendo a um 

questionário, cujo objectivo é recolher informação acerca dos factores da personalidade e a 

sua relação com as alterações ao nível do comportamento, bem como num grupo de 

desenvolvimento pessoal que decorrerá ao longo de 20 sessões, numa base de 1 hora semanal 

na Instituição que frequenta. 

 No âmbito de um processo de investigação é garantida a confidencialidade dos 

resultados, visto que estes apenas se destinam a fins de tratamento estatístico. A aplicação 

dos instrumentos será efectuada colectivamente em contexto de sala de aula.   

 Agradeço a sua colaboração na realização deste trabalho, que se destina à elaboração 

da minha dissertação de Mestrado em Relação de Ajuda e Intervenção Terapêutica.  

    A Mestranda, 

 

                                                                                                                                    Lidia Ferreira 

 

 

Eu, ______________________________________ Encarregado da Educação de 

_____________________________  autorizo o meu educando a participar neste trabalho. 

 


