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ANEXO 10 – Modelo do convite enviado aos docentes para 
preencherem o questionário ou realizarem entrevistas 
individuais 
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Bom dia (nome do docente), 

 

O meu nome é Ana Rita Costa Santos. Sou aluna do Programa Doutoral em Informação e Comunicação em 
Plataformas Digitais e docente na ESTGA.  

Estou a contactá-lo no sentido de solicitar a sua colaboração no trabalho de doutoramento que me encontro 
a desenvolver, com o tema “Usos da Internet pelos alunos do ensino superior” e que tem como um dos 
objetivos principais caracterizar o envolvimento dos alunos do ensino superior com a Internet e perceber 
como é que a Internet está a revelar-se um espaço onde os alunos do ensino superior podem desenvolver e 
aplicar várias competências. 

No decorrer da investigação trabalhei com um grupo de alunos do 1º ano de (nome da licenciatura). Torna-
se agora importante recolher informação junto dos docentes desses alunos sobre a forma como a Internet 
foi utilizada no âmbito da unidade curricular que coordenaram, bem como as suas perspetivas sobre o 
desenvolvimento e aplicação de competências ocorridos nesse meio. 

Assim, e dado que é a docente responsável pela UC de (nome da UC), venho por este meio pedir a sua 
colaboração, muito importante para o sucesso deste estudo. Sugiro que esta decorra de uma de duas 
formas: mediante a realização de uma entrevista, presencial ou via Skype, ou pelo preenchimento do 
documento em anexo, seguido do envio por e-mail para mim. É importante referir que, independentemente 
do formato pelo qual optar, é-lhe dada a garantia que os dados obtidos serão apenas utilizados no âmbito 
do estudo e que nunca será identificada a pessoa a quem os dados dizem respeito. 

Agradecia, assim, que me respondesse a este e-mail a indicar a forma de colaboração que lhe é preferível. 
No caso de pretender reunir presencialmente, pedia-lhe o favor de me indicar nesse e-mail a sua 
disponibilidade para reunirmos durante esta semana. Se possível, pedia-lhe que me indicasse, pelo menos, 
três datas alternativas, para ser mais fácil conciliar disponibilidades. 

No caso de pretender responder via e-mail, pedia-lhe que o tentasse fazer até ao próximo domingo, dia 10 
de Julho. Qualquer pergunta menos explícita ou comentário e sugestões que surjam, por favor não hesite 
em contactar-me. Desde já, muito obrigada pelo apoio. 

 

Atenciosamente, 

Rita Santos 

 


