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Instituições de Pesquisa
Induzir pesquisas comprometidas 
em produzir impactos concretos 
na saúde e qualidade de vida da 

população, com desenhos 
teóricos e metodológicos 
adequados para esse fim. Instituições de Ensino

Instituir uma cultura de ensino 
que estimule a construção e 

propagação do conhecimento de 
forma alinhada aos interesses 
públicos, desde a formação de 

professores a alunos.

Agências de Financiamento
Induzir a elaboração de editais e o 

financiamento de projetos de pesquisa 
que tenham em vista a aplicabilidade 
do conhecimento produzido, direta ou 

indiretamente.

$

Serviços de Saúde
Implementar ações em saúde pública 

com base em estudos e pesquisas 
voltados aos interesses de saúde da 

população.

Pesquisadores
Construir propostas de pesquisas que 

alie construção de conhecimento 
inovador com comprometimento 

social com os resultados e produtos a 
serem entregues ao público-alvo das 

pesquisas.

Professores
Construir metodologias de ensino que 

abarque modelos teóricos que 
envolvam a noção do impacto na 

formação de profissionais.

Alunos
 Formar-se com vistas a ter o 

engajamento público como seu 
horizonte de atuação enquanto 

pesquisador e/ou profissional do 
campo da saúde.

Políticas Públicas
Formular diretrizes e ações em saúde 

pública, sociais, educacionais e 
econômicas com base em estudos e 

pesquisa voltados para os interesses da 
sociedade.

Sociedade Civil
Participar e contribuir com o processo de 

formulação, implementação e 
acompanhamento das pesquisas e 

projetos de implementação no campo da 
saúde.

Objetivo
O modelo propõe um quadro de impactos e um menu de indicadores e métricas que podem 
ser usadas para avaliar os retornos sobre o investimento da pesquisa em saúde. O framework 
baseia-se na abordagem combinada do modelo lógico advindo do campo da avaliação com a 
dos impactos do "payback model ".

Abordagem
Usado como um roteiro para acompanhar impactos de pesquisa em saúde em cinco 
categorias principais: 1) avanço do conhecimento, 2) capacidade de construção, 3) tomada de 
decisões, 4) impactos na saúde, e 5) impactos socioeconômicos gerais.

Objetivo
O modelo objetiva de monitorar e avaliar pesquisas que focam nos processos e 
contribuições dos atores envolvidos ou naqueles que interagem com o projeto de 
pesquisa e são os usuários provavelmente mais influentes – referidos como 
potenciais usuários chave.

Abordagem
Para cada projeto de pesquisa avaliado, é desenvolvido um mapeamento em três 
fases que inclui: os atores; as atividades; e o alinhamento de esforços durante a 
formulação, produção e a extensão do conhecimento (disseminação e utilização). A 
operacionalização do monitoramento ocorre por meio de estágios que avaliam os 
diferentes processos que compõe o desenvolvimento de pesquisas com potencial 
de contribuição social.

Objetivo
O modelo visa identificar estratégias de intervenção consideradas com maior 
potencialidade de obter eficácia, com o objetivo de guiar o desenvolvimento do 
conhecimento e possibilitar decisões práticas e estratégicas. .

Abordagem
Apresenta um estudo de intervenção e avaliação por meio de uma abordagem 
orientada para a ação.  Em seu primeiro nível, o modelo apresenta fatores externos 
inter-relacionados, tais como: Opinião pública, Meios de comunicação, economia, 
Legislação, política, partes interessadas, entre outros. No seu segundo nível a 
pesquisa é então observada por meio de quatro etapas ao longo de uma via para 
pesquisar a influência e impacto desta, são elas: a) catalisadores, b) capacidade, 
c) ações de engajamento da pesquisa e d) resultado da pesquisa.

Objetivo
Tem por objetivo criar uma cultura no ensino superior, onde o engajamento público seja formalizado e 
incorporado como uma atividade valorizada e reconhecida em todos os níveis da pesquisa e do ensino. 
Tem como função dar suporte teórico, técnico e gerencial no processo de organização, construção e 
desenvolvimento de estratégias de engajamento público ao longo da formação de pesquisadores e 
condução de pesquisas científicas nas mais diversas áreas.

Abordagem
Com base no Modelo do Research Develompment Framework (RDF) do Vitae Institut do Reino Unido, 
enfoca na quarta dimensão (Engagement, Influence and Impact) e desenvolve uma abordagem que 
contempla nove dimensões fundamentais para a construção de uma cultura de apoio ao engajamento 
público voltada para o pesquisador, professor e aluno: a) missão; b) liderança; c) comunicação; 
d) reconhecimento, e) apoio, f) aprendizagem, g) equipe, h) estudantes, i) público. 

Objetivo
Apresentar mais de 300 indicadores de impactos focados 

nas vias de difusão de resultados de investigação.

Abordagem
O modelo possui uma estrutura modular e suas vias de difusão se 

estrutura por meio das dimensões: a) avanço do conhecimento, 
b) implementação clínica, c) benefício da comunidade, 

d) legislação e política e e) benefício econômico. 

Objetivo
O RRI tem por objetivo promover o engajamento público na Ciência e 

Tecnologia a fim de alinhar os seus resultados com os valores da sociedade. 
Para isso articula e conecta diferentes dimensões presentes na relação entre a 

promoção de uma pesquisa e inovação responsáveis. São elas: engajamento 
público, acesso aberto, equidade de gênero, educação, ética e governança. 

Abordagem
Estão relacionadas aos produtos, processos e propósitos da pesquisa e 

inovação. As quatro dimensões do RRI devem estar integradas 
num sistema de governança. São elas: a) antecipação, b) reflexividade, 

c) inclusão e d) responsividade.

Objetivo
É um framework de desenvolvimento profissional para planejar e promover os 

pesquisadores em suas carreiras no ensino superior. 
Articula conhecimentos, comportamentos e atributos de pesquisadores de 

sucesso para encoraja-los a realizar seus potenciais.

Abordagem
O modelo é estruturado por meio de descritores organizados em quatro 

domínios e doze subdomínios, englobando os conhecimentos, capacidades 
intelectuais, técnicas e padrões profissionais para fazer pesquisa, bem como 

qualidades pessoais, conhecimentos e habilidades para trabalhar com os outros 
e assegurar o mais amplo impacto da pesquisa. Cada um dos sessenta e três 
descritores contém entre três a cinco fases, representando fases distintas de 

desenvolvimento ou níveis de desempenho.

Objetivo
Avaliar a qualidade da pesquisa das Instituições de 

Ensino Superior no Reino Unido.

Abordagem
Foi organizado por meio de painéis de especialistas intersetorial. 

Está estruturado em Produtos, Impacto, Ambiente, Contexto mais amplo. 
Utiliza estudos de casos e mantem disponíveis no site.
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