
 

MESA-REDONDA PPGPSI:   

COLETA DE DADOS REMOTA DURANTE 

A PANDEMIA DE COVID-19 
QUINTA-FEIRA, 8 DE ABRIL, DAS 18H ÀS 20H, VIA GOOGLE MEET  

A proposta da mesa-redonda é trazer contribuições de estudantes que adaptaram 

suas pesquisas para o modo remoto por conta da pandemia de COVID-19. A ideia é 

fornecer ferramentas e dicas valiosas para outros estudantes em situação 

semelhante, que precisam dar andamento nos projetos já iniciados ou que precisam 

dar início a novas pesquisas no cenário atual. 

Convidados:  

Antonio Carlos Leme Junior (Doutorando no PPGPsi),  

Giovan William Ribeiro (Doutorando no PPGPsi),  

Heloisa Zapparolli (Mestranda no PPGPsi), ,  

Julio Camargo (Pós-Doutorando no PPGPsi),  

Ramon Marin (Doutorando no PPGPsi) 

Rodrigo Dal Ben de Souza (Pós-Doutorando no Concordia Infant Research Lab)  
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Programação 
 

18h00 Abertura e apresentação dos convidados 

18h10 Breves apresentações individuais sobre as ferramentas e recursos utilizados para 

coletar dados online e que tipos de dados foram coletados: 

1. Rodrigo Dal Ben de Souza - Pesquisa sobre linguagem com adultos utilizando Psychopy e 

Pavlovia 

2. Giovan William Ribeiro - Pesquisa sobre tempo de reação com universitários utilizando 

Psychopy, MTS 3 e AnyDesk 

3. Heloisa Zapparolli - Pesquisa sobre aprendizagem e memória em pessoas com e sem 

depressão utilizando Psychopy e TeamViewer  

4. Antonio Carlos Leme Junior - Pesquisa sobre ensino de leitura de partitura musical com 

jovens e adultos por meio de site desenvolvido em linguagem PHP 

5. Julio Camargo - Pesquisa sobre consumo de recursos renováveis por meio de jogo digital 

desenvolvido em Unity e linguagem C# 

6. Ramon Marin - Pesquisa sobre ensino de leitura e escrita com crianças da Liga da Leitura 

utilizando LECH-GEIC e TeamViewer 

18h50 Debate com questões norteadoras: 

▪ Primeiros Passos 

o Como aprenderam a utilizar o recurso? Foi necessário algum curso? Quais foram as 

principais dificuldades? Quanto tempo levou? Onde/Quem posso procurar para 

aprender a utilizar o recurso mencionado? 

▪ Aspectos Éticos 

o Foi necessária alguma alteração no projeto no Comitê de Ética? Houve algum 

entrave pelo fato da pesquisa ser online? Quais recomendações dariam para quem 

precisa submeter um novo projeto ou emenda? 

▪ Segurança Digital 

o Quais os riscos envolvidos e quais cuidados tomar para proteger o computador e os 

dados coletados? 

▪ Participantes 

o Como foi feito o recrutamento? Como eram combinadas e organizadas as sessões? 

Quais as dificuldades enfrentadas durante a coleta de dados? 

▪ Diferenças para o presencial 

o Quais as vantagens e quais as limitações da coleta de dados remota? 

19h30 Perguntas do público 

19h50 Comentários finais dos convidados e encerramento 

 


