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Guia de decisão para pesquisa colaborativa:
Colaborar o não Colaborar?
Informação para Pesquisadores
A colaboração em pesquisa envolve a colaboração significativa entre pesquisadores e pessoas com
experiência vivida no assunto. 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 desafiador 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 questão abaixo e coloque um X ao longo da escala. Em seguida, discuta o
guia com seu parceiro de pesquisa em potencial. O especialista em experiência de vida deve
preencher o guia de decisão do parceiro de pesquisa e discutir seus resultados com você também.
FATORES IMPORTANTES AO TOMAR UMA DECISÃO SOBRE A PARCERIA DE PESQUISA:

Papel

Conhecimento

Tempo

Valores e Beneficios

O Papel e as
responsabilidades
envolvidas no
projeto devem ser
claras e
apropriadas para
você.

Você deve ter conhecimento
sobre a área temática e sua
experiência vivida deve, de
alguma forma, alinhar-se com o
projeto.
Você também deve ter
treinamento e suporte para
desenvolver as habilidades
necessárias para fazer parceria
no projeto.

Pode demorar um
pouco ou muito
tempo,
dependendo do
projeto. O tempo é
um fator importante
a ser considerado.

O projeto deve estar alinhado
com seus valores pessoais e ter
confiança em si mesmo.
Você deve pensar em uma
compensação financeira para o
especialista em experiência de
vida que está procurando.

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 nível
de conforto em compartilhar
ideias.
Pense sobre essas funções
e decida, qual função você
está procurando para o seu
projeto?
Certifique-se de perguntar ao especialista em experiência vivida que papel ele está procurando para garantir
um bom ajuste.
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Você entende o seu papel e o papel dos outros? Qual papel 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.
Eu gostaria de fazer contato e trabalhar
diretamente com o especialista em
experiência vivida como pesquisador

Alguém da equipe de pesquisa fará
o contato e trabalhará diretamente
com o especialista em experiência
vivida

4.
Depois de considerar os diferentes papéis de
envolvimento e conversar com o especialista
em experiências vividas, o papel que procuro
corresponde

Depois de considerar os diferentes papéis de
envolvimento e conversar com o especialista em
experiência vivida, o papel que eles procuram não
corresponde

O especialista em experiência vivida se encaixa? Você tem o conhecimento e o
treinamento necessários para a pesquisa em parceria?
5.
O especialista em experiência vivida tem
muito conhecimento e uma conexão pessoal
com o assunto

O especialista em experiência vivida tem
pouco conhecimento e / ou conexão
pessoal com o assunto

6.
O especialista em experiência de vida é
semelhante às pessoas sobre as quais
o estudo se refere

O especialista em experiências vividas é
diferente das pessoas sobre as quais o
estudo se refere

7.
Tenho o treinamento de que preciso para fazer
parceria com pacientes e famílias em
pesquisas

Não tenho o treinamento de que preciso para
fazer parceria com pacientes e familiares em
pesquisas

Quais conhecimentos e habilidades adicionais você pode precisar para fazer parceria no projeto de
pesquisa (por exemplo, habilidades de facilitação de grupo, comunicação colaborativa, gestão de conflitos,
treinamento de envolvimento do paciente):

Você tem tempo? Quantas horas são necessárias?
8.

Tenho muito tempo para me dedicar à
construção de relacionamento e parceria
colaborativa dentro deste projeto
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Tenho um pouco de tempo para me
dedicar à construção de relacionamento
e parceria colaborativa dentro deste
projeto

9.
O tempo que eu exijo do especialista
em experiência vivida é flexível

O tempo que eu exijo do especialista em
experiência vivida exige dias e horários
específicos

Seus valores pessoais estão alinhados?
10.
A ideia de pesquisa de parceria se alinha
aos meus valores físicos, emocionais e
espirituais (por exemplo, confortável com
a ideia de pesquisa de parceria)

A ideia de pesquisa de parceria não se alinha
com meus valores físicos, emocionais ou
espirituais (por exemplo, desconfortável com
a ideia de pesquisa de parceria)

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.
A parceria com especialistas em experiências
de vida não desencadeia sentimentos
negativos para mim

A parceria com especialistas em experiências de
vida desencadeia sentimentos negativos para
mim

13.
Sou capaz de oferecer compensação
financeira ao especialista em experiência
de vida
Quais barreiras pessoais podem atrapalhar ao
formar parceria no projeto de pesquisa:

Não posso oferecer compensação financeira
ao especialista em experiência de vida

O que facilitadores pessoais podem ajudar na
parceria no projeto de pesquisa:

Depois de considerar a função, o conhecimento, o tempo, os valores e os benefícios associados à parceria
na 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

Page 4 of 4

This resource was created as part of the McMaster University, CanChild, and Kids Brain
Health Network Family Engagement in Research Certificate of Completion Program.
Copyright © 2021 Kailyn Turner, Homira Osman, Mandy Young, & Egmar Longo
All Rights Reserved

Family Engagement in Research Certificate
Final Project & Presentation Inst

Family Engagement in Research Certificate of Completion
the first week of the course you will be placed into a small
Final Project & Presentation InInstructions

translation (KT)
project over the next 10 weeks.
Family Engagement ina knowledge
Research Certificate
of Completion
on patient
and family engagement in childhood
Final Projecttool/resource
& Presentation
Instructions

The format/type and content of the KT tool is up to you. For e
In the first week of the course you will be placed into a small
group with whom you will work on
a podcast on the ethics of family engagement in research or y
a knowledge translationIn(KT)
nextyou
10will
weeks.
As ainto
group,
you
will
create
a KT
on athe
reasons
why
patient/family
the project
first weekover
of thethe
course
beinfographic
placed
small
group
with
whom
youengagement
will work onin
Tothe
seeneurodevelopmental
previous
students’
please
visitcreate
our website:
knowledge
(KT) project
over
next
10 weeks.
As projects
a group,research.
you will
a KT ht
tool/resource on patienta and
familytranslation
engagement
in childhood
practice/current-studies/family-engagement-in-research-cou
tool/resource
engagement
in childhood
neurodevelopmental
research.
The format/type and content
of theon
KTpatient
tool isand
upfamily
to you.
For
example,
you may
choose to create
The format/type and content of the KT tool is up to you. For example, you may choose to create
a podcast on the ethics of
family engagement in research Example
or you KT
may
choose to create an
Tools/Resources:
a podcast on the ethics of family engagement
in research
or you may choose to create an
- research
Write a blog
infographic on the reasons
why patient/family
engagement
in
ispiece
important.
infographic
on the reasons why
patient/family
engagement
in research is important.
Create
a
video
To see previous students’
please
visitprojects
our website:
https://www.canchild.ca/en/research-inTo projects
see previous
students’
please visit
our website: https://www.canchild.ca/en/research
- Develop an infographic
practice/current-studies/family-engagement-in-research-course/student-projects
practice/current-studies/family-engagement-in-research-course/student-projects
- Create a podcast

Example KT Tools/Resources:
Example KT Tools/Resources:
- Write a blog piece
- Write a blog piece - Create a video
- Create a video
- Develop an infographic
- Create a podcast
- Develop an infographic
- Create a podcast - Run a twitter chat
- Run a twitter chat - Develop a webinar
- Develop a webinar
Example Topics:

-

Run a twitter chat
Develop a webinar

Example Topics:
- Barriers to patient/family engagement in research
- Strategies for supporting patient/family engagement i
- Evaluation of patient/family engagement in research
- Compensation for patient/family engagement in resea

By the end of Week 4, please submit a completed KBHN Team
your project in the Assignments Dropbox. Please submit the c

- Barriers to patient/family engagement
in research
‘Project Proposal’ heading. The brainstorming template will a
- Strategies for supporting patient/family
inresponsible
research for working on your proj
Example Topics:
Weeks 5engagement
– 8, you will be
- Evaluation
of patient/family
engagement
in research
any questions
about your project, please contact the course in
- Barriers to patient/family
engagement
in research
- Compensation for patient/familysupport
engagement
in research
and guidance
throughout your project development p

-

Strategies for supporting patient/family engagement in research
your project in Week 9 for peer feedback. You will then pres
Evaluation of patient/family
engagement
in research
presentations
in Week
and submit your
final project
By the end of Week
4, please submit
a completed
KBHN
Team10Brainstorming
Template
for at th
Compensation for
patient/family
engagement
in
research
your
project
to thethe
Assignment
Dropbox
under
‘Finalthe
Projects
your project in the Assignments Dropbox.
Please
submit
completed
template
under
under ‘Final
Projects’.
‘Project Proposal’ heading. The brainstorming
template
will act as your project proposal. From

Weeks submit
5 – 8, you
be responsible
forTeam
working
on your project Template
with your group.
By the end of Week 4, please
a will
completed
KBHN
Brainstorming
for If you have
any questions about your project, pleasePresentations:
contact the course instructors. We are here to provide
your project in the Assignments
Dropbox. Please submit the
completed
template
under the
In Week
10, you will
deliver a 10-minute
presentation on you
support and guidance throughout your project development phase. You will share a draft of
‘Project Proposal’ heading.
brainstorming
will act
proposal.
From
yourThe
project
in Week 9 fortemplate
peer feedback.
You as
willyour
then project
present on
your project
during online
©Cross, Putterman,
Thomson,
2020
Weeks 5 – 8, you will bepresentations
responsibleinfor
working
youryour
project
your
group.
you have
Week
10 andon
submit
final with
project
at the
end ofIfWeek
10. Please submit
your
project please
to the Assignment
Dropbox
under
‘Final Projects’
theprovide
Discussion Board
any questions about your
project,
contact the
course
instructors.
We and
are post
hereinto
under ‘Final Projects’.
support and guidance throughout
your project development phase. You will share a draft of
your project in Week 9 for peer feedback. You will then present on your project during online
Presentations:
presentations in Week 10
and submit
your
finala 10-minute
project atpresentation
the end ofonWeek
10.
Please
submit
In Week
10, you will
deliver
your KT
Project.
You
will share with
your project to the Assignment Dropbox under ‘Final Projects’ and post in the Discussion Board
1
under ‘Final Projects’. ©Cross, Putterman, Thomson, 2020

Presentations:
In Week 10, you will deliver a 10-minute presentation on your KT Project. You will share with
1
©Cross, Putterman, Thomson, 2020

