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Estimado participante, 

Você está sendo convidado a participar de um estudo de pesquisa. Antes de decidir se deseja 
participar, é importante que você entenda por que a pesquisa está sendo feita e o que ela vai 
envolver. Por favor, use o tempo necessário para ler as informações a seguir cuidadosamente e 
sinta-se à vontade para nos perguntar caso necessite de mais informações ou se houver algo que 
você não entenda. Por favor, sinta-se livre para discutir sobre a pesquisa com alguém com quem 
seria útil falar sobre o tema. Gostaríamos de salientar que você não é obrigado a aceitar este 
convite e que só deve concordar em participar se você quiser. 
 
Obrigada por ler este folheto! 

Qual é o propósito deste estudo? 

O objetivo deste estudo é investigar como os cônjuges expatriados latinos percebem os efeitos 
das diferenças culturalmente determinadas sobre seu bem-estar. Os resultados do estudo podem 
contribuir para o planejamento futuro de aconselhamento intercultural oferecido para os latinos 
na Alemanha. 
 

Por que fui escolhido para participar? 

Por ser falante nativo de espanhol ou português, ser cônjuge latino de um(a) expatriado(a) * 

latino(a) e estar vivendo atualmente na Alemanha - por mais de três meses e menos de quatro 

anos. 

Tenho mesmo que participar? 

Sua participação é inteiramente voluntária. Além disto, você é livre para se retirar a qualquer 

momento sem explicação e sem que incorra qualquer desvantagem. 

O que acontecerá se eu participar? 
O estudo envolve o preenchimento de um questionário que será fornecido pela pesquisadora. O 
preenchimento demora cerca de 10 minutos. Os dados serão estatística e anonimamente 
elaborados juntamente com os dados de todos os participantes. 
 
O investigador estará disponível para responder a quaisquer perguntas que você possa ter ou 
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao questionário. Nenhuma gravação de áudio ou 
vídeo será feita. 
A sua participação proporcionará uma visão útil e valiosa das práticas existentes em matéria de 
psicologia intercultural. 
 
  
Incorrerão despesas e / ou pagamentos? 
Não será oferecida nenhuma remuneração nem haverá as para você. 
 
Quais são os riscos de participar? 



Você não será exposto a riscos, perigos ou efeitos adversos como resultado de sua participação 
neste estudo. 
 
Quais são os benefícios de participar? 
Não há benefícios imediatos para você participar deste estudo. No entanto, sua participação 
proporcionará uma visão útil das práticas existentes em relação à psicologia intercultural. 
 
E se eu estiver insatisfeito ou tiver um problema? 
Se você está insatisfeito ou se tem algum problema com algum aspecto da pesquisa, por favor, 
entre em contato com a pesquisadora Gláucia Maria de Queiroz, 
glaucia.queiroz@online.liverpool.ac.uk, e nós tentaremos ajudar você.  
Se você permanece insatisfeito(a) ou tem uma queixa que sente não poder discutir com a 
pesquisadora, pode contatar o advogado do participante da pesquisa 
(liverpoolethics@ohecampus.com) ou o oficial da administração da pesquisa ethics@liv.ac.uk. 
Ao entrar em contato com o Diretor de Governança de Pesquisa, forneça detalhes do nome ou 
descrição do estudo (para que ele possa ser identificado), sobre a  pesquisadora envolvida e os 
detalhes da queixa que deseja fazer. 
 
Minha participação será mantida confidencial? 
Todas as informações fornecidas serão estritamente confidenciais. Seus dados pessoais não 
serão pedidos, e um número de identificação será usado em vez de seu nome para a coleta de 
seus dados. Usando este código, você poderá pedir acesso às informações fornecidas e também 
solicitar a destruição dessas informações, se assim o desejar. 
 
O que acontecerá com os resultados do estudo? 
Os resultados do estudo podem ser publicados e podem ser utilizados para outras pesquisas. 
Você não será identificável a partir da pesquisa. 
 
O que acontecerá se eu quiser desistir de participar? 
Você é livre para se retirar a qualquer momento durante o estudo, sem explicação. Os resultados 
só serão usados se você concordar com isso. Caso deseje que os dados sejam retirados, pode 
solicitar que eles sejam destruídos. 
 
Gostaríamos de enfatizar que você é livre para recusar este convite se você quiser. Se você optar 
por participar, por favor, guarde uma cópia desta folha de informações de participação. 
 
Quem devo contactar se tiver alguma dúvida? 
Gláucia Maria de Queiroz 

Email: glaucia.queiroz@online.liverpool.ac.uk 

Número de celular: 00 49 170 415 2022    

 

* Expatriado: uma pessoa que é enviada por sua empresa para trabalhar, tempória ou permanentemente, 

em um país diferente daquele em que nasceu. 

 


