
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PLANO DE ENSINO

Disciplina: NFR 410054 - Tópico Especial: Construção e Validação de Instrumentos

Professor: Dra. Kátia Cilene Godinho Bertoncello

Créditos: 2

Semestre: 2021/1

Ementa Geral:
Construção e validação de instrumentos para serem utilizados na pesquisa, no ensino e na prática clínica.
Utilização da abordagem qualitativa e quantitativa para construção de instrumentos. Apresentação de métodos
teóricos, empíricos e analíticos para validação. Discussão sobre os instrumentos para uma prática segura

Objetivos:
Discutir o processo de construção de instrumentos, destacando a abordagem teórica e quantitativa.
-Conhecer os métodos teóricos, empíricos e analíticos para validação de instrumentos.
-Discutir o método de validação transcultural de instrumentos.
-Discutir o método de validação clínica de instrumentos.
-Proporcionar discussão teórico prática sobre a construção e validação de instrumentos.

Conteúdo:
O processo de construção de instrumentos, destacando a abordagem teórica e quantitativa.
-Métodos teóricos, empíricos e analíticos para validação de instrumentos.
-Método de validação transcultural de instrumentos.
-Método de validação clínica de instrumentos.
-Discussão teórico prática sobre a construção e validação de instrumentos.

Metodologia:
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 coronavírus - COVID-19, em atenção à Portaria
MEC 344, de 16 de junho de 2020, Resolução 140/2020 / CUn, de 24 de julho de 2020 e Resolução Normativa
Nº 1/2021 /  CPG /  UFSC, de 25 de fevereiro de 2021. Plataforma moodle on-line,  com aulas síncrona e
assíncronas.
A disciplina será desenvolvida utilizando técnicas pedagógicas, que estimulem a reflexão crítica dos alunos,
quanto à construção de instrumentos, como também, o rigor da sua validação. Os seis encontros previstos
foram organizados para estimular os alunos, quanto às discussões teóricas, como exercícios práticos. Assim,
serão utilizadas aulas expositivas dialogadas, com base em leituras prévias e apresentação de seminários
pelos alunos. Além das referências definidas neste, poderá se incluir outras de acordo com a necessidade dos
encontros,  e 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 www.textoecontexto.ufsc.br. Além, de
Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC www.pen.ufsc.br

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA RECOMENDADA

13/05 17:00 -
22:00

1.Introdução à disciplina: Apresentação
dos professores e alunos e levantamento
das  expectativas  sobre  a  disciplina.
Apresentação/discussão  do  plano  de
ensino. Orientação sobre os seminários.
O  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  d e
instrumentos, destacando a abordagem

Aula SÍNCRONA expositiva dialogada -
Plataforma moodle on-line 1-6; 7-10;19.



teórica.

27/05 17:00 -
22:00

2 .O  processo  de  cons t rução  de
instrumentos, destacando a abordagem
quantitaMétodos  teóricos,  empíricos  e
a n a l í t i c o s  p a r a  c o n s t r u ç ã o  d e
instrumentos.

Aula SÍNCRONA expositiva e dialogada
Plataforma moodle on-line 1-21

03/06 17:00 -
22:00

3.Preparo para os seminários  leitura  e
reflexão

Aula  ASSÍCRONA Leitura  e  reflexão e
preparo para seminário 1-21.

17/06 17:00 -
22:00

4-Método de validação transcultural  de
instrumentos. -Apresentação prática da
validação transcultural de instrumentos.

Aula SÍNCRONA expositiva e dialogada
Plataforma moodle on-line 11-16;18; 2-21;16;18.

01/07 17:00 -
21:00

5.-Preparo  do  seminário  lei tura  e
reflexão.

Aula  ASSÍCRONA Leitura  e  reflexão e
preparo para seminário 5;6;11;12.

15/07 17:00 -
21:00

6.-Métodos  teór icos,  empír icos  e
a n a l í t i c o s  p a r a  v a l i d a ç ã o  d e
instrumentos.  Método  de  validação
clínica  de  instrumentos.  Validação  de
conteúdo (juízes) Coeficiente de Kappa;
Alfa de Cronbach Índice de Validade de
Conteúdo (IVC) Técnica Delphi

Aula  SÍNCRONA  expositiva  dialogada
Plataforma moodle on-line 10; 13; 2; 3; 8.

29/07 17:00 -
19:00

7.Apresentação  do  trabalho  final  da
disciplina Avaliação e encerramento da
disciplina

Aula SÍNCRONA expositiva e dialogada
Plataforma moodle on-line 1-21.

Avaliação:
A avaliação será realizada durante o desenvolvimento da disciplina. Os estudantes serão avaliados quanto à
presença nas aulas; participação e envolvimento nos encontros demonstrando leitura e reflexão dos textos
recomendados; organização e apresentação do seminário da disciplina, entrega trabalho final da disciplina.
O seminário deverá ser realizado respeitando os seguintes aspectos:  grupos de 2 a 3 alunos; tempo de
apresentação de 30 minutos, tendo 15 minutos para discussão; os temas centrais serão apresentados pelos
professores (como por exemplo: instrumentos de avaliação do nível de consciência, instrumentos de cultura de
segurança do paciente,  instrumentos  de  qualidade de vida)  e  os  grupos poderão escolher  os  de  maior
interesse; a partir disto, os alunos pesquisarão três escalas/instru
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