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Project abstract:Project abstract:

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as experiências de estudantes indígenas que cursam

a graduação em medicina em faculdades públicas brasileiras, a partir de suas narrativas. Busca-se

identificar os estudantes indígenas que cursam a graduação em Medicina nas diversas faculdades

públicas no Brasil, nos anos de 2018, 2019 e 2020. São analisadas as vivências destes estudantes

no processo de ingresso e permanência no curso, identificando potencialidades, fragilidades e

superações. Também é analisado o encontro intercultural dos seus saberes tradicionais frente aos

conhecimentos ofertados na graduação de medicina, discutindo inclusive as perspectivas de

atuação destes futuros profissionais de saúde. O campo da pesquisa são os estudantes indígenas
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dos cursos de medicina de todo o país. Para a compreensão do campo optou-se por desenvolver

uma pesquisa com abordagem qualitativa com utilização de questionário, entrevistas individuais,

roda de conversa e diário de campo. A análise dos materiais é realizada a partir da perspectiva da

análise temática de conteúdo, buscando-se inicialmente avaliar quanto à sua qualidade e

suficiência. Posteriormente, após suficiência dos materiais, serão realizados os procedimentos de

categorização, inferência, descrição e interpretação. Espera-se como resultado contribuir para a

compreensão sobre a presença destes indígenas nas escolas médicas públicas brasileiras, trazendo

à tona as principais potencialidades, fragilidades e formas de superações que esses estudantes

vivenciam.
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As experiências de estudantes indígenas nos cursos públicos de medicina no BrasilAs experiências de estudantes indígenas nos cursos públicos de medicina no Brasil

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Para a construção de dados, a pesquisa possui dois momentos: 1) Mapeamento dos estudantes

indígenas nas escolas públicas de medicina brasileiras; 2) Realização de entrevistas e rodas de

conversa em escolas médicas selecionadas, buscando-se com esta amostra intencional de estudantes

proporcionar uma diversidade de regiões geográficas do país e realidades das instituições.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Entrevistas e rodas de conversa com gravação em áudio.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Serão construídos mapas de distribuição dos indígenas nas escolas públicas federais de medicina, sem

que sejam identificados os nomes dos participantes da pesquisa.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Todos os nomes serão alterados de modo a não identificar os participantes.

Os áudios serão descartados após a transcrição.

As entrevistas completas não serão divulgadas, pois elas poderiam identificar os participantes, mesmo

com alteração de palavras e nomes, pois as histórias são muito singulares.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Não se aplica à situação.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup
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Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Os dados serão armazenados em HD externo, não serão disponibilizados em drives do tipo nuvem.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

Apenas os 4 pesquisadores terão acesso aos dados durante toda a pesquisa.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Nenhum dado será preservado em banco de dados em seu formato, pois houve compromisso ético

com os participantes de que os resultados seriam compartilhados apenas em artigos, trabalhos e

relatórios, durante o período da pesquisa. Sendo assim, após o final da pesquisa, os materiais

primários serão apenas mantidos durante cinco anos, como forma de responder aos preceitos éticos.

Serão mantidos os recortes das falas em categorias, documentos estes que foram criados no processo

de pré-análise e não identificam os participantes da pesquisa.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Serão mantidos os recortes das falas em categorias, documentos estes que foram criados no processo

de pré-análise e não identificam os participantes da pesquisa.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os dados oriundos da pesquisa serão compartilhados em eventos científicos, artigos, capítulos de

livro, na tese de doutorado e, possivelmente, em livro.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Sim. Os materiais completos das entrevistas e das rodas de conversa não serão compartilhados, pois

mesmo realizando-se alterações em nomes e palavras, os participantes seriam facilmente

identificados, o que vai contra o compromisso ético desta pesquisa.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos
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Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

O gerenciamento dos dados será realizado por Willian Fernandes Luna, um dos pesquisadores.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Os dados serão guardados em duas cópias de HD externo.
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Data paper - "Artigos em revistas científicas"Data paper - "Artigos em revistas científicas"

Espera-se construir artigos para publicação em revistas científicas relacionadas ao tema.

Não haverá qualquer tipo de identificação que possa revelar quem são os participantes da pesquisa.

Event - "Trabalhos em eventos científicos"Event - "Trabalhos em eventos científicos"

Serão construídos trabalhos para publicação em eventos científicos nacionais e internacionais.

Não serão reveladas identificações pessoais dos participantes da pesquisa.

Text - "Tese de doutorado em Saúde Coletiva"Text - "Tese de doutorado em Saúde Coletiva"

Será construída uma tese de doutorado do pesquisador associado, na área de Saúde Coletiva.

Não haverá identificação dos participantes da pesquisa devido a questões éticas.

Planned research output detailsPlanned research output details

TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess

levellevel

IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)

AnticipatedAnticipated

file sizefile size
LicenseLicense

MetadataMetadata

standard(s)standard(s)

MayMay

containcontain

sensitivesensitive

data?data?

MayMay

containcontain

PII?PII?

Artigos

em

revistas

científicas

Data

paper
2021-07-31 Open

None
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None

specified

None

specified
No No

Trabalhos

em

eventos

científicos

Event 2019-11-30 Open
None

specified

None

specified

None

specified
Yes No

Tese de

doutorado

em Saúde

Coletiva

Text 2021-02-24 Open
None

specified

None

specified

None

specified
Yes No
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