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APÊNDICES

Apêndice A – Solicitação de autorização para
realização da pesquisa
Franca, 18 de junho de 2006.
Nayara Hakime Dutra Oliveira, assistente social na Unidade
Auxiliar Centro Jurídico Social, doutoranda do Programa de PósGraduação em Serviço Social da Unesp, campus de Franca-SP, sob
orientação do prof. dr. pe. Mário José Filho, vem, respeitosamente,
solicitar autorização para a realização da pesquisa empírica da tese de
doutorado, que tem como tema: A família após a separação conjugal,
nesta unidade, utilizando os prontuários dos usuários que solicitaram
a separação conjugal, para posteriormente, realizar entrevistas com
os mesmos.
Informa que serão respeitados os princípios da ética na pesquisa,
não expondo nenhum usuário após a realização da coleta de dados.
Nayara Hakime Dutra Oliveira
Doutoranda em Serviço Social
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Apêndice B – Instrumental de coleta de dados

RECOMEÇAR
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Apêndice C – Termo de consentimento livre
e esclarecido
Declaro que concordo em participar da pesquisa sobre a família após
a separação conjugal, que tem como objetivo verificar e compreender
as mudanças na organização familiar dos usuários do Centro Jurídico
Social após a separação conjugal, além de analisar as causas da separação
conjugal, identificar nas famílias os efeitos gerados pela separação, e
verificar como a “família separada” se organizou. Estou ciente de que:
– serei submetido a uma entrevista que será realizada pela assistente social e aluna do doutorado em Serviço Social da Unesp-Franca
Nayara Hakime Dutra Oliveira, sob orientação do professor doutor
pe. Mário José Filho, da Universidade Estadual Paulista – Unesp,
campus de Franca.
– poderei, a qualquer momento, solicitar que a pesquisadora interrompa
o procedimento, sem que isso me traga prejuízos de qualquer natureza,
inclusive do atendimento que recebo nesta instituição;
– poderei receber informações sobre a pesquisa sempre que solicitar;
– minha identidade será mantida em segredo em todas as apresentações,
publicações e/ou qualquer outra forma pela qual este trabalho possa
ser divulgado;
– a participação neste estudo não acarretará em despesas financeiras de
qualquer natureza;
– a participação neste estudo não envolve risco quanto ao atendimento
e meu acesso a Unidade;
– caso eu permita, a entrevista poderá ser gravada sendo utilizada apenas
para fins da atual pesquisa;
– que a participação da entrevista não me garantirá privilégios e preferências nos serviços de assistência sociojurídica de qualquer natureza
nesta Unidade.
Franca,_____ de_____________ de 200___

____________________|_____________________________
(Nome)

(Assinatura do Entrevistado)

______________________|________________________________
(Nome)

(Assinatura da Pesquisadora)
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Apêndice D – Questões para entrevistas
com sujeitos
Identificação:
Sexo:
Idade:
Tempo de união:
Tempo de separação:
1. Conte como se deu seu processo de separação conjugal.
2. Após a separação conjugal, como se organizou a família?
3. Quais as características necessárias para você na constituição
de uma nova família? (expectativa)
4. Para finalizar, você quer falar mais alguma coisa que considere
importante para expressar esse momento de sua vida?

