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MÉTODOS QUALITATIVOS 5 ECTS 

 QUALITATIVE METHODS 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              
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3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Rui Filipe Gaspar de Carvalho     

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT   
  

3h/Semana 

3h/week 
 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

PORTUGUÊS 

1) Analisar as etapas de desenvolvimento de um projeto de investigação qualitativa 

em Ciências Sociais e Humanas; 

2) Discutir critérios de tomada de decisão em cada uma das etapas do procedimento 

científico, promovendo a progressiva autonomia dos alunos na realização de 

investigação; 

3) Conhecer e saber aplicar métodos e técnicas de recolha e analise de dados 

qualitativos;  

4) Elaborar um projeto em todas as etapas de investigação, incluindo o desenho, 

planeamento e aplicação de métodos, técnicas e instrumentos de recolha e de 

análise de dados qualitativos.  
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1) Analyze the development stages of a qualitative research project in Social Sciences; 

2) Discuss criteria for decision making in each step of the research procedure promoting 

the progressive autonomy of the students in conducting research in Social Sciences; 

3) Learn and know how to apply methods and techniques for qualitative data collection 

and analysis; 

4) Develop a project in all steps for conducting research, including the design, planning and 

application of methods, techniques and instruments for qualitative data collection and 

analysis. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. Investigação em ciências sociais e humanas: paradigmas epistemológicos e 

metodológicos 

II. Os tipos de investigação qualitativa 

III. Ética na investigação qualitativa 

IV. A estruturação da investigação qualitativa 

1. Os objetivos 

2. O quadro conceptual 

3. As questões de investigação 

4. Os métodos 

  4.1.   Seleção das unidades de observação 

  4.2. Panorama dos métodos e técnicas qualitativas de recolha da 

informação 

    4.2.1. A entrevista individual 

    4.2.2. O focus group 

    4.2.3. A abordagem biográfica 

    4.2.4. A observação direta 

    4.2.5. A análise documental 

5. 5. Panorama dos métodos e técnicas qualitativas de análise de informação 

  5.1. A análise de conteúdo usando software aplicado (NVIVO) 

V. Designs metodológicos mistos 

VI. Avaliação na investigação qualitativa: validade e fidelidade; avaliação da 

qualidade 

 



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

I. Research in social sciences: epistemological and methodological paradigms 

II. Major types of qualitative research 

III. Ethics in qualitative research 

IV. he structure of qualitative research 

1. Objectives 

2. Conceptual Framework 

3.  Research problems 

4. Methods 

  4.1. Selection of units of observation 

  4.2. Overview of qualitative methods and techniques for gathering and 

information 

    4.2.1. Individual interview 

    4.2.2. Focus group 

    4.2.3. Biographical approach 

    4.2.4. Direct observation 

    4.2.5. Documents Analysis 

5. Overview of quantitative methods and techniques for analyzing information 

  5.1. The content analysis using software applications (NVIVO) 

V. V. Mixed methodological design 

VI. VI. Evaluation in qualitative research: validity and reliability; quality 

assessment 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

Para além da apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, as sessões 

presenciais serão realizadas utilizando métodos ativos e centrados na resolução de 

problemas, sempre que possível. Haverá recurso a exemplos de investigações já realizadas 

como ilustração dos métodos e técnicas utilizadas. Serão disponibilizados materiais de 

apoio, em forma de manuais ou obtidos através de investigação dos próprios alunos. 

Realizar-se-ão exercícios práticos na aula de construção de instrumentos de recolha de 

dados qualitativos, simulação de entrevistas e focus groups, bem como exercícios de 

análise de dados com recurso ao software NVIVO.  

A avaliação final terá três componentes: trabalho de grupo, com apresentação oral e 

apresentação de relatório final escrito (proposta de um projeto, incluindo o problema de 

investigação, questões/hipóteses, desenho de materiais/instrumentos, planeamento e 

condução da recolha de dados, análise e discussão dos dados; 50%), teste escrito final 
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individual (40%), bem como a assiduidade, pontualidade e participação ativa nas aulas 

(10%). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

In addition to the presentation and discussion of the syllabus, the classroom sessions will be 

conducted using active methods and focused on solving problems whenever possible. There will 

feature examples of previous research to illustrate methods and techniques. Supporting 

materials will be available in the form of manuals or obtained through students' own research. 

Practical exercises will be conducted in class, such as construction of instruments for the 

collection of qualitative data, simulation of interviews and focus groups, as well as data analysis 

using the software NVivo. 

The final evaluation will include three components: group work, including a written report and 

an oral presentation (project proposal, including research problem, questions/hypothesis, 

materials/instruments design, planning and application of data collection techniques, data 

analysis and discussion, 50%), a final individual written test (40%), as well as attendance, 

punctuality, and active participation in class (10%).  

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  
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