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Ementa:

Projetos de investigação qualitativa: bases, tendências e perspectivas metodológicas.
Aprofundamento teórico-metodológico para o desenvolvimento do projeto de dissertação.

Objetivos:

-Discutir as bases, tendências e perspectivas da pesquisa qualitativa e sua aplicação no campo da
saúde e da enfermagem. -Aprofundar o conhecimento sobre as etapas metodológicas de um
projeto de pesquisa  qualitativa.
- Conhecer as concepções teóricas e metodológicas  das diferentes estratégias qualitativas: Teoria
fundamentada nos dados; -Estudo de caso; Pesquisa histórica: Pesquisa Fenomenológica;
Pesquisa Descritiva e Exploratória; Pesquisa Etnográfica.
-Discutir sobre os diferentes métodos de organização e de análise de dados em pesquisa
qualitativa.
- Conhecer sobre a ética e o rigor da pesquisa qualitativa.
-Analisar o delineamento metodológico de pesquisas qualitativas em dissertações, teses e artigos

Conteúdo:

-Bases epistemológicas e conceituais da pesquisa qualitativa na área da saúde e da enfermagem.
-Rigor e ética da pesquisa qualitativa;
-Delineamento metodológico: questão de pesquisa, contexto da pesquisa, seleção dos participantes
da pesquisa, entrada no campo, diferentes estratégias de coleta de dados: entrevista; bola de neve,
grupo focal; observação.
 - Concepções teóricas e metodológicas  das diferentes estratégias qualitativas: Teoria
fundamentada         nos dados; -Estudo de caso; Pesquisa histórica: Pesquisa Fenomenológica;
Pesquisa Descritiva e Exploratória; Pesquisa Etnográfica
  -Descrição do método qualitativo em artigos para periódicos internacionais
  -Organização e Análise de dados qualitativos: diferentes métodos de organização e análise de
dados qualitativos.

Metodologia:

Os conteúdos serão desenvolvidos através de:

- Aulas expositivas e dialogadas;
- Análise e discussão de artigos com abordagem qualitativa;
- Leitura reflexiva de textos indicados. Os textos recomendados para a leitura e discussão em aula,
serão disponibilizados no  Moodle® semanalmente, de acordo com os conteúdos trabalhados.
-Apresentação oral dos pré-projetos. Cada  aluno apresentará o seu projeto, em 15 minutos e terá
mais 20 minutos para discussão, análise  crítica de um professor da disciplina e de um aluno da
turma. Serão três encontros para este momento. Em cada encontro serão apresentados de sete a
oito trabalhos. Todos alunos deverão entregar o trabalho para o professor avaliador e aluno uma

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

Disciplina: NFR410030 - Pesquisa qualitativa em saúde e enfermagem
Professores Responsáveis: Dra. Eliane Regina Pereira do Nascimento, Dr. José Luís Guedes dos
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13/08

14:00 - 17:00

Introdução à disciplina: Apresentação dos
alunos e expectativas em relação à disciplina
Apresentação do Plano de Ensino. Bases
epistemológicas  e conceituais da pesquisa
qualitativa na área da saúde e da enfermagem.

Aula expositiva dialogada Ref.  5, 6, 9, 10

20/08
14:00 - 17:00

Rigor e ética da pesquisa qualitativa.
Delineamento metodológico: questão de
pesquisa, contexto da pesquisa, seleção dos
participantes da pesquisa, entrada no campo,
diferentes  estratégias de coleta de dados:
Entrevista/  Profªs Responsável:Eliane

Aula expositiva dialogada
Discussão de textos

Ref.  4, 5, 6, 7

27/08
14:00 - 17:00

Continuação  da  coleta de dados Observação
e Grupo Focal. . Profª Responsável: Soraia

Aula expositiva dialogada
Discussão de textos

Ref.  2, 5, 6, 7

03/09
14:00 - 17:00

Organização e Análise de dados Qualitativos
Profºs responsáveis:  Soraia e José Luis

Aula expositiva dialogada
Discussão de textos

Ref.  5,  8  ,9

10/09
14:00 - 17:00

Cont. Organização e Análise de dados
Qualitativos Profºs responsáveis: Soraia e

Aula expositiva dialogada com
discussão dos textos indicados

Ref.  5,  8,  9

17/09
14:00 - 17:00

Concepções teóricas e metodológicas  das
diferentes estratégias qualitativas:  -Teoria
fundamentada nos dados: abordagem teórica e
metodológica  -Pesquisa descritiva e
exploratória  Profª Responsável: José Luis

Aula expositiva dialogada com
discussão dos textos indicados

Ref.  10,  11

24/09
14:00 - 17:00

-Estudo de caso Professora Convidada: Selma
- Pesquisa Etnográfica Profº Responsável: José

aula expositiva dialogada com
discussão dos textos indicados

Ref. 1  5,  10,  13

01/10
14:00 - 17:00

Pesquisa histórica Professora Convidada: Maria
Itayra  -Pesquisa Fenomenológica  Professora
Convidada: Evanguelia  Profª responsável:

Aula expositiva dialogada
discussão dos textos indicados

Ref.  5,  10

08/10
14:00 - 17:00

Pesquisa-Ação,   Pesquisa Participativa,
Pesquisa Intervencionista.    Profº responsável:

Aula expositiva dialogada.
Apresentação e análise  de
artigos internacionais

Ref.  5,  10,  12

15/10
14:00 - 17:00

Estrutura de um artigo científico e internacional
de pesquisa qualitativa.  Profª José Luis

Aula expositiva dialogada.
Apresentação e análise  de
artigos internacionais

22/10
15:00 - 18:00

Ajustes  do pré projeto para apresentação Estudo livre/dispersão

29/10
15:00 - 19:00

Validade e confiabilidade da pesquisa
qualitativa. Análise de artigos de pesquisa
qualitativa Profª Eliane  e Soraia

Aula expositiva dialogada.
Discussão dos textos indicados

Ref.  5,  10

05/11
14:00 - 18:00

Apresentação da proposta da pesquisa  Análise
dos avaliadores: professor e aluno

Exposição oral  Avaliação oral.

12/11
14:00 - 18:00

Apresentação da proposta da pesquisa  Análise
dos avaliadores: professor e aluno   Avaliação
da disciplina

Exposição oral  Avaliação oral
Avaliação oral e escrita da
disciplina

Avaliação:

A avaliação será feita na modalidade somativa/formativa, considerando:
-Participação nos encontros de forma crítica demonstrando leitura e reflexão sobre os textos
recomendados. (peso 2)
- Apresentação oral e escrita  da análise   de artigos científicos   (peso 2.0).
-Apresentação oral e escrita do projeto de pesquisa em construção . (peso 4,0). O  projeto deverá
ter no máximo 20 páginas (considerando introdução a . Cada mestrando apresentará o seu projeto,
em 15 minutos e terá 20 minutos para discussão, análise  crítica de um professor da disciplina e um
aluno da turma. Serão quatro encontros para este momento. Em cada encontro serão apresentados
até cinco trabalhos Os alunos deverão entregar na data indicada pelos professores duas cópias,
uma para cada examinador.

Bibliografia Obrigatória:

1. ANDRADE, S.R. et al . O estudo de caso como método de pesquisa em enfermagem: uma
revisão integrativa. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 26, n. 4, e5360016, 2017 .
Disponível em  /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072017000400308&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 jun. 2018. Epub 17-Nov-2017.
http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017005360016.
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3. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2010.

4. BENJUMEA, C. C. The quality of qualitative research from evaluation to attainment. Texto
contexto - enferm., Florianópolis , v. 24, n. 3, p. 883-890, set. 2015 . Disponível em
/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072015000300883&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 jun. 2017.

5. CRESWELL, J.W. Investigação qualitativa & Projetos de pesquisa: escolhendo entre cinco
abordagens. Trad. Sandra M. Rosa. 3 ed. Porto Alegre: Penso, 2014

6. DENZIN, N.K; LINCOLN, Y. S. O planejamento de pesquisa qualitativa: teorias e abordagens.
Trad. Sandra R. N. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

7. FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Tradução: Roberto C. Costa. Porto Alegre:
Artmed, 2009.

8. GIBSS, G. Análise de dados qualitativos. Tradução: Roberto C. Costa. Porto Alegre: Artmed,
2009.

9. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13ª. ed. São
Paulo: Hucitec, 2013.

10. POLIT, D. F.; BECK, C.T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de
evidências para a prática da enfermagem. Trad. Denise R.Sales. 7ª Ed. Porto Alegre:Artmed,
2011.

11. SANTOS, J.L.G et al. Perspectivas metodológicas para o uso da teoria fundamentada nos
dados na pesquisa em enfermagem e saúde. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3,
2016. Available from  /www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452016000300201&lng=en&nrm=iso>. access on 17 June 2017. Epub June 07, 2016.

12. THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

13. YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

Bibliografia Complementar

BELLUCCI JÚNIOR, J.A.; MATSUDA, L.M.; MARCON, S.S. Análise do fluxo de atendimento
de serviço hospitalar de emergência: estudo de caso. Rev. Eletr. Enf., v. 17, n.1, p. 108-16,
2015.
CHIBANTE, C.L.P; ESPÍRITO SANTO, F.H. Etnografía en la investigación en enfermería: una
revisión integrativa. Cultura de los Cuidados. v. 18, n. 40, p. 99-106, 2014.

GOMES, I.M. et al. Teoria fundamentada nos dados na enfermagem: revisão integrativa.
Revista de Enfermagem UFPE on line. v. 9, supl.1, p.466-74, 2015.
SANTOS, R. P.; NEVES, E. T.; CARNEVALE, F.. Metodologias qualitativas em pesquisa na
saúde: referencial interpretativo de Patricia Benner. Rev. Bras. Enferm., Brasília , v. 69, n. 1,
p. 192-196, Feb. 2016.

(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


