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Ementa:

Revisão teórico-conceitual acerca dos termos tecnologia e inovação tecnológica e sua aplicação no
processo de pesquisa. O desafio da análise de dados em pesquisa qualitativa. A utilização do
software – Atlas.ti como recurso para a análise de dados em pesquisa: do armazenamento e
segurança do banco de dados ao processo de análise. Experimentação da análise de dados de

Objetivos:

Propiciar reflexão crítica acerca dos conceitos de tecnologia e inovação tecnológica e da utilização
de recursos tecnológicos no processo de pesquisa.
Conhecer os recursos do software Atlas.ti e sua utilidade para análise de dados em pesquisas
qualitativas.
Prover experiências de utilização do software Atlas.ti com dados de pesquisa já coletados

Conteúdo:

Conceitos de tecnologia e inovação tecnológica. Recursos tecnológicos aplicáveis no processo de
pesquisa: limites e possibilidades.
O rigor no tratamento dos dados em pesquisas qualitativas.
O Software Atlas.ti: aspectos históricos, características, utilidade e recursos. O desafio da análise
de dados em pesquisa qualitativa.
Manuseio do Software Atlas.ti. A constituição do/s project/s; a inserção de documents; a seleção
de quotations e a formulação de codes; a elaboração de memos. A formação de groups e a
articulação dos temas em networks. Recursos de análise e mecanismos de segurança para
salvamento dos dados analisados.
A constituição de categorias analíticas e sua relação com os objetivos da pesquisa e com o olhar

Metodologia:

A Disciplina será desenvolvida utilizando técnicas pedagógicas que estimulem a reflexão crítica
dos/as alunos/as acerca do desafio e rigor na análise dados em pesquisa qualitativa, e acerca do
manuseio do Software Atlas.ti para tratamento de dados em pesquisa qualitativa.
Os sete encontros previstos foram organizados de modo a estimular a participação dos/as
alunos/as assim como sua experimentação e desenvolvimento de habilidades básicas na utilização
do Software Atlas.ti.
Estão previstos, ainda, espaços para orientação em grupo e para a produção dos alunos.
Para o desenvolvimento dos encontros estão previstas: oficinas de utilização do software Atlas.ti;
aulas expositivo-dialogadas com base em leituras prévias de textos; organização e apresentação
de seminários pelos alunos.
Além da bibliografia básica definida para cada encontro, poderão ser incluídas outras referências
de acordo com a necessidade. Todos os alunos deverão ler os textos recomendados (poderão ser
indicadas prioridades). Recomenda-se, ainda, a utilização de consulta às bases de dados da área,
em especial os disponíveis nos seguintes endereços: www.periodicos.capes.gov.br e

Cronograma/Atividades previstas:
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08:30 - 12:30

1° ENCONTRO – INTRODUÇÃO À
DISCIPLINA.  Apresentação do Plano de
Ensino, estabelecimento de acordos e divisão
dos seminários. Apresentação do Software para
Análise de Dados Qualitativos Atlas.ti 8.

Discussão do Programa e
Cronograma.   Orientação das
atividades previstas,
seminários e leituras para
próximos encontros.
Apresentação do histórico do
software; sistema operacional
requerido; características,
aspectos ético-legais de
propriedade e uso, tipos de
licença.  Instalação da licença

1

19/03
08:30 - 12:30

2° ENCONTRO  Apresentação do software
Atlas.ti, recursos, riscos e potencialidades.

Levantamento das
experiências com o uso do
Atlas.ti (versão 8 ou outras
versões) ou com outro software
para tratamento de dados em
pesquisa.  Apresentação dos
recursos do software e debate
coordenado pela professora.
Apresentação de experiências

1, 4, 5, 6,7, 8, 9,
11

26/03
08:30 - 12:30

3° ENCONTRO – O software Atlas.ti e a
pesquisa. Apresentação de dois seminários:
Seminário 1: Tecnologia, inovação tecnológica
e a pesquisa.  Seminário 2: A análise de dados
em pesquisa qualitativa e sua relação com o

Apresentação dos seminários
pelos alunos.

2,3,5, 6, 8, 9,10

02/04
08:30 - 12:30

4° ENCONTRO - Oficina de capacitação para o
uso do software Atlas.ti: criação/salvamento do
project; inserção/tipos de documents;
seleção/exclusão de quotations;

Oficina com participação da
professora, pesquisador(a)
convidado(a) e alunos. Apoio
de informática para instalação
do software, caso necessário.

1, 5, 6

09/04
08:30 - 12:30

5° ENCONTRO – Oficina de capacitação para o
uso do software Atlas.ti:  Criação/tipos de
memos (memorandos); criação de groups
(documents, codes, memos); criação de
networks (redes de visualização).  Recursos de
análise. Mecanismos de segurança para

Oficina com participação da
professora, pesquisador(a)
convidado (a) e alunos.
Orientação do exercício da

1, 5,6

10/04
08:00 - 13:00

6° ENCONTRO - DISPERSÃO. Exercício
individual ou em dupla resgatando o que
aprenderam dos recursos básicos do software.
Elaborar uma proposta de trabalho final da
disciplina (individual ou dupla).

Realizar o exercício orientado,
com vistas a resgatar e reforçar
o aprendido sobre os recursos
básicos do software.  Definição
do tema do trabalho final.

1-12

16/04
08:00 - 13:00

7° ENCONTRO FINAL.  Apresentação dos
exercícios com uso do software Atlas.ti 8.
Síntese final e avaliação da disciplina.

Cada aluno, ou dupla,
apresenta os recursos básicos
do software e a proposta de
trabalho final. Dinâmica de
encerramento.  Avaliação da
disciplina.  Atividades
coordenadas pela professora.

1-12

Avaliação:

Participação nas aulas, contribuições e atendimento ao solicitado pela professora.
Utilização do software - consistirá na apresentação individual de exercício realizado durante a
disciplina utilizando dados de pesquisa, seja pesquisa em andamento ou já realizada [tcc,
especialização, mestrado, revisão de literatura, etc]; e entrega à coordenadora da disciplina de
texto escrito demonstrando a utilização do software Atlas.ti 8 e dos recursos do software.
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