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Guia de Decisão para pesquisa colaborativa:
Colaborar ou Não Colaborar?
Informação para Especialistas em experiências vividas
A pesquisa em parceria trata da colaboração significativa entre pesquisadores e pessoas com
experiência vivida no tópico. Os especialistas em experiência de vida podem incluir pacientes ou
seus familiares. A colaboração em pesquisa é especialmente útil para garantir que o estudo que
está sendo conduzido seja relevante e valioso para as pessoas que mais são afetadas.
Decidir colaborar na pesquisa pode ser um desafio tanto para o especialista em experiência de
vida quanto para o pesquisador. Reservar tempo para considerar algumas áreas-chave pode
ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre se a colaboração em um projeto é adequado para
você. O guia a seguir oferece informações importantes e dicas para ajudá-lo a tomar uma decisão
informada.
Comece considerando cada pergunta abaixo e coloque um X ao longo da escala. Em seguida,
discuta seu guia com seu parceiro de pesquisa em potencial. O pesquisador deve preencher o
guia de decisão do parceiro de pesquisa e discutir os resultados com você também.
FATORES IMPORTANTES AO TOMAR UMA DECISÃO SOBRE PARCERIA NA PESQUISA:

Papel

Conhecimento

Tempo

Valores e Beneficios

O papel e as
responsabilidades
envolvidas no
projeto devem ser
claras e
adequadas para
você.

Você deve ter conhecimento sobre
a área do tópico e sua experiência
vivida deve se alinhar de alguma
forma com o projeto.
Você também deve ter treinamento
e suporte para desenvolver as
habilidades necessárias para ser
parceiro no projeto.

Pode ser necessário
um pouco ou muito
tempo, dependendo
do projeto. É
importante considerar
o tempo.

O projeto deve estar
alinhado com seus valores
pessoais e parecer seguro
para você.
Sua experiência pode até
ser compensada
financeiramente.

Você Sabia?
Há uma variedade de papéis
de envolvimento para
especialistas em experiência
de vida no processo de
pesquisa.
Essas funções variam no grau
de tempo e participação
exigidos, bem como no seu
nível de conforto para
compartilhar ideias.
Pense sobre esses papéis e
decida, o que é melhor para
você?
Certifique-se de perguntar ao pesquisador que função ele está procurando para garantir um bom ajuste entre
você e o projeto.
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Você entende o seu papel e o papel dos outros? Qual função se encaixa melhor para
você?
1.
Eu entendo meu papel muito
bem

Não estou certo do meu papel

2.
Eu entendo o papel dos outros
membros da equipe muito bem

Não estou certo sobre o papel
dos outros membros da equipe

3.
Depois de considerar os diferentes papéis de
envolvimento e conversar com o
pesquisador, o papel que eles buscam
correspondem para mim

Depois de considerar os diferentes papéis de
envolvimento e conversar com o
pesquisador, o papel que eles buscam não
correspondem para mim

Você tem o conhecimento, a conexão pessoal e o treinamento necessários?
4.
Eu tenho muito conhecimento sobre o
assunto

Tenho pouco conhecimento sobre o
assunto

5.
Eu tenho uma conexão pessoal
próxima com o tópico

Eu não tenho uma conexão pessoal
próxima com o tópico

6.
Eu ou um membro da minha família
somos semelhantes às pessoas
sobre as quais o estudo se refere

Eu ou um membro da minha família
somos diferentes das pessoas sobre
as quais o estudo se refere

7.
Tenho o treinamento e o suporte de
que preciso para fazer parceria no
projeto

Não tenho o treinamento e o suporte de
que preciso para fazer parceria no projeto

Quais conhecimentos e habilidades adicionais você pode precisar para fazer parceria no projeto de
pesquisa (por exemplo, treinamento de ética em pesquisa, falar com confiança em um grupo, gestão de
conflitos):

Você tem tempo?
8.
Tenho muito tempo para oferecer ao
projeto

Tenho pouco tempo para oferecer ao
projeto
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9.
Tenho dias e horários flexíveis para
oferecer

Eu só tenho dias e horários específicos
disponíveis

Seus valores pessoais estão alinhados?
10.
O projeto de pesquisa se alinha com meus
valores físicos, emocionais e espirituais (por
exemplo, confortável com o tópico, conteúdo,
intervenção)

O projeto de pesquisa não se alinha com meus
valores físicos, emocionais ou espirituais (por
exemplo, desconforto com o tópico, conteúdo,
intervenção)

11.
Eu me sinto fisicamente, emocionalmente e
espiritualmente seguro para me envolver em
pesquisas de parceria

Eu me sinto fisicamente, emocionalmente ou
espiritualmente inseguro para me envolver em
pesquisas de parceria

12.
O tópico e a parceria com pesquisadores não
desencadeiam sentimentos negativos para
mim

O tópico e a parceria com pesquisadores
desencadeiam sentimentos negativos para mim

13.
Eu gostaria de ser financeiramente
compensado por minha contribuição para o
projeto
Quais barreiras pessoais podem atrapalhar ao
formar parceria no projeto de pesquisa:

Eu gostaria de contribuir com o projeto
sem compensação financeira

Quais facilitadores pessoais podem ajudar na
parceria no projeto de pesquisa:

Depois de considerar a função, conhecimento, tempo, valores e benefícios associados ao projeto de
pesquisa, é hora de decidir!

14.

A parceria neste projeto de
pesquisa é uma boa opção para
mim agora

A parceria neste projeto de
pesquisa não é uma boa opção para
mim neste momento
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