
 
Experiências de mulheres imigrantes de violência no emprego e por parceiro íntimo 
(IWEV): Uma exploração base. 
 

És uma mulher imigrante interessada em ser 
entrevistada para uma pesquisa? 
 
De que se trata este estudo? 
Uma equipe de pesquisadores do Departamento de Educação e Diversidade da 
Universidade da Islândia está atualmente a realizar um estudo de pesquisa sobre 
mulheres imigrantes na Islândia que tiveram experiências negativas físicas, emocionais, 
psicológicas, sexuais, financeiras ou outras em sua(s) parceria(s) intima(s), bem como 
dentro e/ou ligados ao seu local de trabalho.  
Esta pesquisa sobre violência por parceiro íntimo e violência no emprego é liderada por 
um grupo de pesquisadores imigrantes e islandeses, os principais pesquisadores são o 
Dr. Brynja E. Halldórsdóttir, professor associado, e o Dr. Jón Ingvar Kjaran, professor. O 
objetivo deste estudo é explorar experiências negativas de mulheres imigrantes dentro 
de sua(s) parceria(s) íntima(s), seus locais de trabalho e suas possíveis experiências de 
procurar e receber apoio de prestadores de serviços. 
 
Posso participar? 
O termo imigrante inclui imigrantes de primeira ou segunda geração, ou seja, se tu ou os 
teus pais nasceram no exterior e migraram para a Islândia. Se tiveres 18 anos e te 
identificares como mulher também serás incluída na palavra "mulheres" para esta 
pesquisa. 
Agradecemos a oportunidade de conversar contigo sobre as tuas experiências. 
Contacta-nos pelo email iwev@hi.is para marcar uma entrevista. 
 
Importante saber 
Antes de concordar em participar da entrevista, receberás mais informações e poderás 
fazer perguntas para tomar uma decisão informada. A participação é voluntária e os 
participantes não recebem compensação por seu envolvimento. Forneceremos 
intérpretes gratuitamente, conforme necessário. A confidencialidade total é prometida.  
 
Para mais informações podes visitar o nosso site iwev.hi.is 
 
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética Científica da Universidade da Islândia e 
está em conformidade com os requisitos de pesquisa ética da Universidade da Islândia 
(# SHV2021-065). 


