APROVADO PELA
INTEGREVIEW IRB
EM 8 DE AGOSTO DE 2018

Prezado aluno,
Gostaríamos que você participasse em uma pesquisa sobre sua experiência neste programa extraescolar.
Uma pesquisa ajuda a responder uma pergunta. A pergunta que queremos responder é se a participação
neste programa extraescolar ajuda os alunos a aprender ciência, tecnologia, engenharia e matemática
(STEM).
Para realizarmos esta pesquisa, obteremos informações sobre você das Escolas Públicas de Boston.
Queremos sabe em qual escola você estuda, que ano, sua idade, raça e sexo, e qual é seu código postal.
Queremos saber como você está indo na escola e se está tendo problemas de comportamento ou aprendizado
que fazem com que a escola seja difícil para você. Você pode nos perguntar sobre as informações que
iremos coletar. Manteremos essas informações em sigilo e não as publicaremos nem as usaremos de maneira
que permita que outras pessoas fora da equipe da pesquisa saibam sobre você como indivíduo.
Você também deve responder duas pesquisas. Uma é a Survey on Academic and Youth Outcomes - SAYOY (Pesquisa sobre resultados acadêmicos e juvenis). SAYO‐Y é uma pesquisa rápida feita no fim do
programa, que questiona sobre suas experiências com o programa e planos futuros. A segunda pesquisa é
chamada de Instrumento Comum - “CI” (Conjunto de instrumentos comuns). CI é uma rápida pesquisa
preenchida duas vezes para avaliar seu interesse em ciências, tecnologia, engenharia e matemática.
Se você decidir participar desta pesquisa, veja abaixo alguns fatos que deve saber:
 Você não precisa participar nesta pesquisa se não quiser. Você pode dizer não e ninguém ficará
zangado com você.
 Seu nome não será usado em nenhum relatório sobre esta pesquisa.
 Apenas os pesquisadores que conduzem esta pesquisa terão acesso aos seus dados.
 Todos os dados serão destruídos no final da pesquisa.
 Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. Se optar por desistir de participar,
isso não afetará suas notas ou seus relacionamentos com seus professores ou escola. Ninguém ficará
zangado com você se você parar.
INFORMAÇÃO REFERENTE À LIBERAÇÃO DE FOTOGRAFIA
Podemos tirar fotos ou filmar algumas das atividades desta pesquisa. Podemos usar estes em apresentações,
na TV, online e em revistas que professores e cientistas leem. Não usaremos seu nome nas fotos. Se assinar
este documento, você está dizendo que podemos tirar fotos ou filmar atividades nas quais você participa.
Informações de contato: Em caso de dúvida sobre sua participação nesta pesquisa ou se tiver alguma
pergunta sobre a pesquisa, entre em contato com Kathy Dowell em The Evaluation Group, telefone: 803719-5115; e-mail kathy@evaluationgroup.com.
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Assinale uma opção abaixo. Página 2 de 2
Eu concordo em participar nesta pesquisa.
OU
Eu não concordo em participar nesta pesquisa.

Nome:
Assinatura:
Data de nascimento:
Número do ID da BPS:
Nome do Programa extraescolar:
Nome da pessoa explicando o formulário de consentimento:
Assinatura da pessoa explicando o formulário de consentimento:
Você receberá uma cópia assinada e datada deste formulário de consentimento.
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