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Ementa:
O uso de software para análise de dados qualitativos. O Ethnograph como ferramenta de análise de
dados qualitativos. Organização de dados qualitativos. Etapas do processo de análise de dados
qualitativos.
Objetivos:
Objetivo geral:
Conhecer e usar as ferramentas do software Ethnograph v6 no processo de análise qualitativa.
Ao finalizar do curso os participantes estarão em condições de sistematizar e analisar documentos
de texto apoiados nas ferramentas do Ethnograph.
Conteúdo:
•A utilização dos softwares qualitativos como ferramenta para a análise dos dados
•O que é Ethnograph v6?
•Que informações são necessárias antes de utilizar um software qualitativo?
•Conceitos básicos de Ethnograph e manejo de documentos
•Codificação e análise qualitativa
•Organização da base de dados
•O proceso de codificação em documentos de texto
•Outras ferramentas que oferece o Ethnograph v6
•Alcances e limitações da utilização do Ethnograph

Metodologia:
O Curso será desenvolvido de forma concentrada em cinco encontros. As aulas serão
desenvolvidas por meio aulas expositivas dialogadas, discussões a partir de leituras críticas e de
exercícios com o Ethnograph.
Contará com Blanca Alejandra Díaz Medina, doutoranda da Universidad de Guadalajara/México, no
desenvolvimento do conteúdo.
Cronograma/Atividades previstas:
DATA
30/06
17:00 - 21:00

01/07
17:00 - 21:00

07/07
17:00 - 21:00

ATIVIDADE/CONTEUDO
Apresentação do programa; Utilização de
softwares como ferramenta de apoio para a
análise de dados; o que é ethnograph; como
preparar os materiais que serão elaborados e a
criação de um projeto dentro do software.
O que é codificar e o que é analisar;
apresentação do livro de códigos e como
codificar no ethnograph
Como realizar uma árvore de códigos;como
escrever memos dentro dos documentos
armazenando-os; busca e recuperação dos
segmentos codificados e dos memos.

MÉTODO
aula expositiva dialogada e
exercício

aula expositivva dialogada e
exercício.
aula expositiva dialogada e
exercícios

LEITURA
RECOMENDADA
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08/07
17:00 - 21:00

14/07
17:00 - 21:00

Apresentação em tabela de frequências do que aula expositiva dialogada e
o ethnograph recupera e outras aplicações.
exercícios
Tipo de análise qualitativa e uso do software.

aula expositiva dialogada e
exercício.

Avaliação:
a avaliação será feita pela participação dos alunos nas aulas e com a finalização dos exercícios
iniciados em sala de aula.
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