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Ementa Geral:
Projetos de investigação quantitativa: bases, tendências e perspectivas metodológicas. Aprofundamento teórico
metodológico dos desenhos de pesquisa quantitativa. Estratégias de coleta de dados. Métodos paramétricos e
não paramétricos de análise de dados.

Objetivos:
1. Identificar as fortalezas e limitações no uso do método quantitativo para a construção do conhecimento em
saúde e enfermagem.
2. Reconhecer os desenhos de pesquisa quantitativa.
3.  Conhecer  os  passos  metodológicos  para  a  elaboração  de  um projeto  de  pesquisa  com abordagem
quantitativa.
4. Ler e interpretar artigos científicos com abordagem quantitativa de maneira crítica.

Conteúdo:
- Bases epistemológicas e conceituais da abordagem quantitativa.
- Delineamento da pesquisa quantitativa: experimental, quase experimental e não experimental. Ensaio clínico,
observacional - descritivo; observacional - analítico (estudo de coorte, caso controle, transversal).
- Etapas e fundamentos para elaboração de projeto: questão de pesquisa, hipótese, objetivo, variáveis, tipos de
amostra e seleção dos sujeitos, instrumento de coleta de dados, processamento e análise dos dados.
- Conceitos básicos em bioestatística e epidemiologia.
- Estimativa do tamanho da amostra e poder estatístico.
- Elaboração da base de dados.
- Análise crítica de planejamento estatístico a partir de artigos que contemplem os delineamentos .

Metodologia:
Os conteúdos serão desenvolvidos por meio de:
- Aulas expositivas e dialogadas, via plataformas online, tais como Google Meet;
- Análise e discussão de artigos, teses ou dissertações com abordagem quantitativa;
- Leitura reflexiva de textos indicados.
- No Moodle® as atividades serão organizadas por semanas, nas quais os alunos terão oportunidade de ler o
conteúdo disponibilizado.

"Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por
aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavirus-COVID-19, em atenção à Portaria
MEC 544, de junho de 2020 e a resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020."

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA RECOMENDADA

31/08 14:00 -
17:30

Apresentação  da  disciplina.  Bases
Epistemológicas  e  conceituais  da
abordagem quantitativa.

14h  às  16h:  atividade  síncrona  Aula
expositiva-dialogada,  via  plataformas
on l ine  16h  às  17:30h:  a t iv idade
assíncrona - Estudo independente

Referências 7, 9, 12

14/09 14:00 - Conceitos  e  definições  em  pesquisa 14h  às  16h:  atividade  síncrona  Aula Referências 7, 9, 12



17:30
quantitativa:  variáveis  qualitativas,
quantitativas, categóricas, dependentes e
independentes

expositiva-dialogada,  via  plataformas
on l ine  16h  às  17:30h:  a t iv idade
assíncrona - Estudo dirigido

21/09 14:00 -
17:30

Tema, problema e questão de pesquisa.
Hipóteses.

Atividade assíncrona Leitura do material
e artigos selecionados. Referências 3, 10 e artigos a indicar.

28/09 14:00 -
17:30

Tema, problema e questão de pesquisa.
Hipóteses.

14h  às  16h:  atividade  síncrona  Aula
expositiva-dialogada,  via  plataformas
on l ine  16h  às  17:30h:  a t iv idade
assíncrona - Estudo independente

Referências 3, 10

05/10 14:00 -
17:30

P o p u l a ç ã o ,  A m o s t r a g e m  e
Recrutamento. Aspectos Bioéticos.

14h  às  16h:  atividade  síncrona  Aula
expositiva-dialogada,  via  plataformas
on l ine  16h  às  17:30h:  a t iv idade
assíncrona - Estudo independente

Referências 1, 5

19/10 14:00 -
17:30

Delineamento da Pesquisa Quantitativa -
Estudos observacionais e de intervenção

Atividade assíncrona Leitura do material
e  artigos  selecionados  Preparo  de
seminários.

Referências 4,8,11 e artigos a indicar.

26/10 14:00 -
17:30

Delineamento da Pesquisa Quantitativa -
Estudo observacional: estudo de coorte,
caso controle e transversal.

Atividade síncrona:  apresentações dos
seminários Referências 8, 11

09/11 14:00 -
17:30

Delineamento da Pesquisa Quantitativa –
Intervenção:  experimental  e  quase
experimental.

Atividade síncrona:  apresentações dos
grupos Referências 4,8,11.

16/11 14:00 -
17:30

Etapas e fundamentos para elaboracão
de projeto: hipótese, objetivo, variáveis,
tipos de amostra.

14h às 16h: atividade síncrona Análise
de artigos selecionados. 16h às 17:30h:
a t i v i d a d e  a s s í n c r o n a  -  E s t u d o
independente.

Referências 3, 5, 9, 10 e artigos a indicar

23/11 14:00 -
17:30

Etapas e fundamentos para elaboracão
de  projeto:  seleca ̃o  dos  sujei tos,
instrumento de coleta de dados

14h às 16h: atividade síncrona Análise
de artigos selecionados. 16h às 17:30h:
a t i v i d a d e  a s s í n c r o n a  -  E s t u d o
independente

Referências 5, 9 e artigos a indicar

30/11 14:00 -
17:30

Conceitos  básicos  em bioestatística  e
epidemiologia. Estimativa do tamanho da
amostra e poder estatístico.

14h  às  16h:  atividade  síncrona  Aula
expositiva-dialogada,  via  plataformas
onl ine.  16h  às  17:30h:  at iv idade
assíncrona - Estudo dirigido

Referências 1, 2, 5, 7

07/12 14:00 -
17:30

Análise estatística dos dados: t student,
teste  do  qui-quadrado,  coeficiente  de
correlacão e outros testes.

14h  às  16h:  atividade  síncrona  Aula
expositiva-dialogada,  via  plataformas
onl ine.  16h  às  17:30h:  at iv idade
assíncrona - Estudo dirigido.

Referências 6,7

14/12 14:00 -
17:00 Avaliação da disciplina Atividade síncrona - discussão

Avaliação:
A avaliacão será feita na modalidade somativa/formativa, considerando as apresentacões, exercícios dirigidos,
estudos independentes, discussões em sala de aula e a apresentação do seminário:
1. Presenca e participacão nos encontros, com reflexão crítica dos temas abordados (peso 4).
2. Material produzido em estudo independente e estudo dirigido (1).
4. Elaboracão e apresentacão oral dos seminários (peso 5).
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Alegre: Artmed; 2011. p. 83-110.
10.  POLIT D.  F.;  BECK C.  T.  Problemas,  questões  e  hipóteses de pesquisa.  In:  .  Fundamentos de
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2011. p. 171-195.
11.  POLIT  D.  F.;  BECK  C.  T.  Tipos  específicos  de  pesquisa.  In:  .  Fundamentos  de  pesquisa  em
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