
Durante a realização das a�vidades do Cool-Woorking pretende-se medir algumas variáveis pisco-fisiológicas 
dos par�cipantes com o obje�vo de estudar a relação do stress psicológico com variáveis fisiológicas 
relacionadas com o funcionamento do sistema nervoso, como é o caso da frequência cardíaca, frequência 
respiratória, resposta galvânica da pele, eye-tracking e eletroencefalografia, incluindo algumas 
questões durante o próprio desenrolar das a�vidades com o fim de avaliar o bem-estar dos par�cipantes 
no evento. É realizado por inves�gadores do Ins�tuto Politécnico de Castelo Branco, Ins�tuto de Engenharia 
Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do Ins�tuto Politécnico de Coimbra. O 
estudo é acompanhado por um Psicólogo e um cardiopneumologista a fim de garan�r as condições 
necessárias a realização do mesmo.    

Com este estudo pretende-se contribuir para um maior conhecimento da forma como o stress afeta a 
performance, pelo que a sua par�cipação é muito importante e obter informações que possam vir a ser 
uteis para eventos semelhantes. Neste sen�do, agradecemos desde já a vossa colaboração para o 
mesmo. 

Serão recolhidos alguns dados demográficos, designadamente género, idade e habilitações literárias. A 
iden�dade dos par�cipantes nunca será revelada. Cada par�cipante terá um código de iden�ficação 
sem o nome, para que não seja possível a sua iden�ficação. Todos os dados são confidenciais. 

As medidas a recolher serão realizadas no inicio e depois em intervalos de aproximadamente 12 em 12 
horas para poder avaliar a evolução dos sinais fisiológicos durante a realização do teste de Stroop (avaliação 
do nível de concentração). Não há qualquer risco para os par�cipantes. 

A par�cipação é voluntária e se o par�cipante achar por alguma razão não poder con�nuar no estudo 
é livre de abandonar a experiência a qualquer momento.
 
O Prof. João Valente que integra a equipa do estudo estará disponível para responder a qualquer dúvida 
sobre os procedimentos adotados. Pode ser contactado via correio eletrónico valente@ipcb.pt.

Muito obrigado pela par�cipação.

Documento Informa�vo
Estudo Psico Fisiológico


