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Ementa:

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 clinico, 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.
- Analise crítica de planejamento estatístico a partir de artigos que contemplem os delineamentos

Metodologia:

Os conteúdos serão desenvolvidos através de:
- Aulas expositivas e dialogadas;
- Aulas práticas – com computadores em sala de aula;
- Analise e discussão de artigos, teses ou dissertações com abordagem quantitativa;
- Leitura reflexiva de textos indicados.
- No Moodle® as atividades serão organizadas por semana aos quais os alunos terão oportunidade
de ler o conteúdo disponibilizado, pesquisar outros e fazer.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

13/08
14:00 - 17:00

Módulo 1 - Apresentação da disciplina. Bases
Epistemológicas e conceituais da abordagem
quantitativa. Questão de pesquisa.

Aula expositiva dialogada 1-6

20/08
14:00 - 17:00

Módulo 2 - Delineamento da Pesquisa
Quantitativa - Estudo observacional: estudo de
coorte, caso controle e transversal.

Aula expositiva dialogada 1-6

23/08
14:00 - 17:00

Exercício em grupo: leitura, análises das artes
que compõem os artigos publicados, a partir
dos delineamentos estudados: Estudo
observacional – analítico (estudo de coorte,
caso controle e transversal).

Estudo independente 1-6

27/08
14:00 - 17:00

Módulo 3 - Delineamento da Pesquisa
Quantitativa – Intervenção: experimental, quase
experimental e não experimental, ensaio clinico.

Aula expositiva dialogada 5-13
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30/08

14:00 - 17:00

Exercício em grupo: leitura, análises das artes
que compões os artigos publicados, a partir dos
delineamentos estudados - experimental, quase
experimental e não experimental, ensaio clinico.

Exercício dirigido 5-13

03/09
14:00 - 17:00

Módulo 4 - Questão de pesquisa, objetivos e
desenho do estudo. A escolha do título. Etapas
e fundamentos para elaboração de projeto:
hipótese, objetivo, variáveis, tipos de amostra.

Aula expositiva dialogada 5-13

10/09
14:00 - 17:00

Módulo 4 (Continuação) - Etapas e
fundamentos para elaboração de projeto:
seleção dos sujeitos, instrumento de coleta de

Aula expositiva dialogada 5-13

17/09
14:00 - 17:00

Módulo 5 - Conceitos básicos em bioestatística
e epidemiologia. Estimativa do tamanho da
amostra e poder estatístico.

Aula expositiva dialogada 5-13

24/09
14:00 - 17:00

Módulo 6 - Elaboração da base de dados, a
partir dos dados  coletados por meio de
aplicação de escalas de avaliação em pequena

Aula expositiva dialogada 5-13

01/10
14:00 - 17:00

Módulo 6 - Etapas e fundamentos para
elaboração de projeto (continuação):
processamento e análise - distribuição de
frequência e porcentagem, medidas de

Aula expositiva dialogada 5-13

08/10
14:00 - 17:00

Módulo 7 - Análise estatística dos dados: t
student, teste do qui-quadrado, coeficiente de
correlação e outros

Aula expositiva dialogada 5-13

15/10
14:00 - 17:00

Apresentação dos dados: elaboração de
tabelas e quadros. Leitura e discussão de
publicações com diferentes desenhos de

Aula expositiva dialogada 1-13

22/10
15:00 - 18:00

Leitura e discussão de publicações com
diferentes desenhos de pesquisa

Exercício avaliativo 1-13

29/10
15:00 - 18:00

Apresentação dos projetos de pesquisa Apresentação oral dos alunos e
discussão

05/11
14:00 - 17:00

Apresentação dos projetos de pesquisa e
encerramento da disciplina

Apresentação oral dos alunos,
discussão e avaliação da

Avaliação:

A avaliação será feita na modalidade somativa/formativa, considerando as apresentações,
exercícios dirigidos, estudos independentes, discussões em sala de aula e o esboço do
anteprojeto:
1. Presença e participação nos encontros, com reflexão critica dos temas abordados (peso 1).
2. Material produzido em estudo independente e estudo dirigido (1).
3. Exercício avaliativo (1).
4. Elaboração e apresentação oral do anteprojeto (peso 3).
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(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


