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Ementa Geral:
Projetos de investigação qualitativa: bases, tendências e perspectivas metodológicas. Aprofundamento teórico-
metodológico para o desenvolvimento do projeto de dissertação. Estratégias de coleta e análise de dados.

Objetivos:
-Discutir as bases, tendências e perspectivas da pesquisa qualitativa e sua aplicação no campo da saúde e da
enfermagem.
-Aprofundar o conhecimento sobre as etapas metodológicas de um projeto de pesquisa qualitativa.
-  Conhecer  as  concepções  teóricas  e  metodológicas  das  diferentes  estratégias  qualitativas:  Teoria
fundamentada nos dados;  -Estudo de caso;  Pesquisa histórica:  Pesquisa Fenomenológica;  Descritiva  e
Exploratória.
-Discutir sobre os diferentes métodos de organização e de análise de dados em pesquisa qualitativa.
- Conhecer sobre a ética e o rigor da pesquisa qualitativa.
-Analisar o delineamento metodológico de pesquisas qualitativas em artigos científicos.
-Conhecer a descrição do método qualitativo em artigos para periódicos internacionais.

Conteúdo:
-Bases epistemológicas e conceituais da pesquisa qualitativa na área da saúde e da enfermagem.
-Rigor e ética da pesquisa qualitativa;
-Delineamento metodológico: questão de pesquisa, contexto da pesquisa, participantes da pesquisa, entrada e
saída do campo, coleta de dados.
-Organização  e  Análise  de  dados  qualitativos:  diferentes  métodos  de  organização  e  análise  de  dados
qualitativos.
- Concepções teóricas e metodológicas das diferentes estratégias e métodos qualitativos.
- Análise de artigos qualitativos publicados em revistas internacionais de alto impacto.

Metodologia:
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por
aulas em meio digitais, enquanto durar a Pandemia de COVID - 19, em atenção a Portaria MEC 544, de junho
de 2020 e a Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020.

Os conteúdos serão desenvolvidos através de:

- Momentos Síncronos e Momentos Assíncronos
- Aulas expositivas e dialogadas;
- Fóruns de Discussão
- Vídeo Aula/Videoconferência
- Seminários em grupo e individual.
- Estudos e análise de artigos de pesquisa qualitativa publicados em periódico internacional com alto fator de
impacto.
- Apresentação oral do aluno sobre o desenho de pesquisa que irá trabalhar na sua dissertação com enfoque
no método.



Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA RECOMENDADA

30/08 14:00 -
17:00

Introdução  à  disciplina:  Apresentação
dos alunos e expectativas em relação à
disciplina  Apresentação  do  Plano  de
Ensino.  Bases  epistemológicas  e
conceituais  da  pesquisa  qualitativa  na
área da saúde e da enfermagem. Profs:
Maria Fernanda, Monica, Soraia

Aula expositiva dialogada 9, 13, 16

03/09 14:00 -
17:00

Preparação  do  Seminário  Temático
Cognitivo Momento assíncrono A ser decidida pelas equipes

13/09 14:00 -
17:00

Rigor  e  ética  da  pesquisa  qualitativa.
Delineamento metodológico: questão de
pesquisa, contexto da pesquisa, seleção
dos participantes da pesquisa,  entrada
no  campo,  diferentes  estratégias  de
coleta  de  dados:  Profª  responsável:
Soraia

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 6, 9, 10

20/09 14:00 -
17:00

Coleta de dados em Pesquisa qualitativa
Entrevista,  Grupo  focal,  Observação
Profª responsável: Maria Fernanda

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 8, 9, 11

27/09 14:00 -
17:00

Coleta de dados em Pesquisa qualitativa
Entrevista,  Grupo  focal,  Observação
Profª responsável: Maria Fernanda

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 8, 9, 11

04/10 14:00 -
17:00

Organização  e  Anál ise  de  dados
Qualitativos Profº responsável: Monica

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 10, 13

15/10 14:00 -
17:00

Preparação  do  Seminário  Temático
Cognitivo Momento assíncrono A ser decidida pelas equipes

18/10 14:00 -
17:00

Organização  e  Anál ise  de  dados
Qualitativos Profº responsável: Monica

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 10, 13

25/10 14:00 -
17:00

Concepções  teóricas  e  metodológicas
das  diferentes  estratégias  qualitativas:
Seminários  Prof.  responsável:  Maria
Fernanda, Monica, Soraia

Seminário 3, 4, 13

08/11 14:00 -
17:00

Concepções  teóricas  e  metodológicas
das  diferentes  estratégias  qualitativas:
Seminários  Prof.  responsável:  Maria
Fernanda, Monica, Soraia

Seminário 2, 9, 15

12/11 14:00 -
17:00 Preparação do Seminário Individual Momento assíncrono A ser definida individualmente

22/11 14:00 -
17:00

Estrutura  de  um  artigo  científico  e
internacional  de  pesquisa  qualitativa.
Profª Monica

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 9, 13, 15

29/11 14:00 -
17:00

Validade  e  confiabilidade  da  pesquisa
qualitativa. Profª Soraia

Aula expositiva dialogada com base nos
textos 1, 7, 9

06/12 14:00 -
17:00 Apresentação do método da dissertação Aula expositiva dialogada A ser definida individualmente

13/12 14:00 -
17:00

Apresentação do método da dissertação;
avaliação da disciplina Aula expositiva dialogada A ser definida individualmente

Avaliação:
A avaliação será feita na modalidade somativa/formativa, considerando:
-Participação nos encontros de forma crítica demonstrando leitura e reflexão sobre os textos recomendados.
(peso 2)
-Apresentação de seminários sobre desenhos de pesquisa qualitativa (peso 3)
- Apresentação oral e escrita do método da dissertação (peso 5.0).
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