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Ementa:
Revisão teórico-conceitual acerca dos termos tecnologia e inovação tecnológica e sua aplicação no
processo de pesquisa. O desafio da análise de dados em pesquisa qualitativa. A utilização do
software – Atlas.ti como recurso para a análise de dados em pesquisa: do armazenamento e
segurança do banco de dados ao processo de análise. Experimentação da análise de dados de
pesquisa utilizando o software Atlas.ti 7.0.

Objetivos:
1.	Propiciar reflexão crítica acerca dos conceitos de tecnologia e inovação tecnológica e da
utilização de recursos tecnológicos no processo de pesquisa.
2.	Conhecer os recursos do software Atlas.ti e sua utilidade para análise de dados em pesquisas
qualitativas.
3.	Prover experiências de utilização do software Atlas.ti com dados de pesquisa já coletados
avaliando suas potencialidades, riscos e limitações.

Conteúdo:
	Conceitos de tecnologia e inovação tecnológica. Recursos tecnológicos aplicáveis no processo de
pesquisa: limites e possibilidades.
	O rigor no tratamento dos dados em pesquisas qualitativas.
	O Software Atlas.ti: aspectos históricos, características, utilidade e recursos. O desafio da análise
de dados em pesquisa qualitativa.
	Manuseio do Software Atlas.ti. A constituição da/s Hermeneutic Unit; a inserção de Documents; a
seleção de Quotations e a formulação de Codes; a elaboração de Memos. A formação de Families
e a articulação dos temas em Networks. E por fim, mecanismos de segurança para salvamento dos
dados analisados, bundle e unbundle.

	A constituição de categorias analíticas e sua relação com os objetivos da pesquisa e com o olhar
teórico sobre o tema/objeto da investigação.

Metodologia:
A Disciplina será desenvolvida utilizando técnicas pedagógicas que estimulem a reflexão crítica
dos/as alunos/as acerca do desafio e rigor na análise dados em pesquisa qualitativa, e acerca do
manuseio do Software Atlas.ti para tratamento de dados em pesquisa qualitativa.

Os oito encontros previstos foram organizados de modo a estimular a participação dos/as alunos/as
assim como sua experimentação e desenvolvimento de habilidades básicas na utilização do
Software Atlas.ti.

Estão previstos, ainda, espaços para orientação em grupo e para a produção dos alunos.

Para o desenvolvimento dos encontros estão previstas: oficinas de utilização do software Atlas.ti;
aulas expositivo-dialogadas com base em leituras prévias de textos; organização e apresentação
de seminários pelos alunos.
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Oferecida em Parceria com o Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva da UNB e aos
alunos do DINTER PEN/UFSC/UEM. Coordenação Dra. Denise Pires.
                                  Colaboradores: Dr. Jacks Soratto (Pós-Doc UFSC);
                                                         Dr. Ricardo Contreras/US (Participação especial)
                                                         Dra. Magda Scherer (Responsável pela Disciplina na UNB)

Será desenvolvida de forma concentrada em MARÇO E ABRIL.. SENDO QUE NA PRIMEIRA
SEMANA DE MARÇO, HAVERÁ AULA NA SEGUNDA E NA TERÇA PELA PARTICIPAÇÃO DO
PROFESSOR DOS EUA. ATENÇÃO: NO DIA 28/03 HAVERÁ AULA MANHÃ E TARDE.

Além da bibliografia básica definida para cada encontro, poderão ser incluídas outras referências de
acordo com a necessidade. Todos os alunos deverão ler os textos recomendados (poderão ser
indicadas prioridades). 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 das Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da UFSC www.pen.ufsc.br.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

14/03
09:00 - 12:00

1° ENCONTRO – INTRODUÇÃO À
DISCIPLINA. Apresentação do Plano de
Ensino, estabelecimento de acordos e divisão
dos seminários. Apresentação do Software para
Análise de Dados Qualitativos Atlas.ti.

	Discussão do Programa e
Cronograma.  	Orientação das
atividades previstas,
seminários e leituras para
próximos encontros.
Apresentação do histórico do
software; sistema operacional
requerido; características,
aspectos ético-legais de
propriedade e uso, tipos de
licença. 	Instalação da licença
free trial ou de quem já tem
licença adquirida.

Informações
disponíveis em
http://atlasti.com/
video-
tutorials/Inglês e
espanhol.

15/03
09:00 - 13:00

2° ENCONTRO Apresentação do software
Atlas.ti, recursos, riscos e potencialidades
Participação do professor dos EUA.

	Levantamento das
experiências com o uso do
Atlas.ti ou com outro software
para tratamento de dados em
pesquisa. 	Apresentação dos
recursos do software e debate
coordenado pela professora.
Apresentação de experiência
do uso do software em
pesquisa. Dr. Ricardo
Contreras

3, 9,10

21/03
09:00 - 13:00

3° ENCONTRO – O software Atlas.ti e a
pesquisa.Apresentação de dois
seminários:Seminário 1: Tecnologia, inovação
tecnológica e a pesquisa. Seminário 2: A
análise de dados em pesquisa qualitativa e sua
relação com o Atlas.ti.

	Apresentação dos seminários Seminário 1: 1, 2,
5, 6, 11,14,15,16,
22 Seminário 2:
4, 6, 7, 12, 13,
17, 21

28/03
09:00 - 13:00

4° ENCONTRO - Oficina de capacitação para o
uso do software Atlas.ti:Criação/salvamento
Hermeneutic Unit (HU); inserção/tipos de
Primary Documents (PDs); seleção/exclusão de
Quotations (Quotes); criação/tipos/exclusão  de
Codes

	Oficina com participação da
professora, pesquisador
convidado e alunos. Apoio de
informática para instalação e
segurança das informações.

3, 8, 9, 10
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28/03
14:00 - 18:00

5° ENCONTRO – Oficina de capacitação para o
uso do software Atlas.ti: Criação/tipos de
memos (memorandos); criação de Families
(PDs, codes, memos); criação de networks
(redes de visualização). Mecanismos de
segurança para salvamento dos dados
analisados (bundle e unbundle).

	Oficina com participação da
professora, pesquisador
convidado e alunos.

3, 8, 9, 10, 17

04/04
09:00 - 13:00

6° ENCONTRO Dispersão – Exercício
(individual ou em dupla) de análise de dados
utilizando o software Atlas.ti e construção de
um esboço de manuscrito.Para a realização do
exercício serão usados dados de pesquisa em
andamento ou já realizada (dados de pesquisa
do próprio aluno; ou dados de pesquisa que o
aluno participa com o orientador ou no grupo de
pesquisa).

	Realizar o exercício orientado
com vistas a elaboração do
trabalho de conclusão da
disciplina, usando os recursos
do software.	Definição de tema
da pesquisa/exercício; seleção
de entrevistas/documentos
para criação da Hermeneutic
Unit; codificação e esboço de
trabalho de conclusão.

---

11/04
09:00 - 13:00

7° ENCONTRO Oficina de uso do software
Atlas.ti: os desafios de elaborar um manuscrito
resultante de trabalho de pesquisa qualitativa e
a utilidade do software.

	Oficina com participação da
professora, pesquisador
colaborador e alunos.
Apresentação dos exercícios e
identificação de fortalezas,
fragilidades e dúvidas.	Retorno
ao software Atlas.ti com
revisão dos recursos básicos
que contribuem para análise de
dados em pesquisa qualitativa.

3, 8, 9, 10, 17,
18,19, 23, 24

18/04
14:00 - 18:00

8° ENCONTRO  Síntese final, avaliação da
disciplina

	Dinâmica de encerramento.
Avaliação da disciplina.
Atividade coordenada pela
professora.	Recebimento dos
trabalho de conclusão
elaborados pelos/as alunos/as.

---

Avaliação:
Serão consideradas as seguintes atividades e produções:

a) participação nos encontros - assiduidade e pontualidade, evidenciar a realização das leituras e
exercícios recomendados, contribuir com a reflexão crítica acerca dos temas abordados (esta
participação será considerada para elevar ou reduzir o conceito final);

b) organização e apresentação do seminário e da proposta de trabalho de conclusão da disciplina;

c) elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina utilizando, preferencialmente, com dados
de pesquisa já realizada (ou em andamento) e tratados com o uso do software estudadado.

Individual ou dupla e preparado na forma de manuscrito para periódico indexado (até 15 pgs). O
trabalho é um exercício pedagógico. Se em condições de public. será revisado pelo prof e colabs.

Bibliografia Obrigatória:
1. ABBAGNANO N. Dicionário de filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Disponível

em: http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Dicionario-de-Filosofia-Nicola-
ABBAGNANO.pdf Acesso em 01 dez. 2015

2. ABERCROMBIE N, Hill S, TRUNER B. The penguin dictionary of sociology. 5. ed. England:
Penguin Books; 2006.

3. ATLAS.ti 7.0 WHAT’S NEW. Disponivel em: http://www.atlasti.com/whatsnew7.html . Acesso
em 01 dez. 2015.

4. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo:
Edições 70, 2011.
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5. BRASIL. Lei nº 10973. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional,
2004.

6. FLICK, U. Introdução a pesquisa qualitativa. Tradução de Roberto Cataldo Costa. Porto
Alegre: Artmed, 2009.

7. FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.

8. FRIESE, S. ATLAS.ti 7. User guide and reference. Berlin: ATLAS.ti Scientific Software
Development GmbH, 2014. Disponivel em:
http://downloads.atlasti.com/docs/manual/atlasti_v7_manual_en.pdf?_ga=1.87753627.202120
8044.1439329032.pdf. Acesso em 01 dez. 2015.

9. FRIESE, S. Qualitative data analysis with ATLAS.ti. 2.ed. London: Sage, 2014.

10. LEGEWIE, H. ATLAS.ti – How It All Began. (A Grandfather’s Perspective). In: ATLAS.ti User
Conference 2013: Fostering Dialog on Qualitative Methods. 2013. Disponível em:<
file:///C:/Users/user/Downloads/02_legewie_4414 (4).pdf>. Acessado em: 10 nov. 2015.

11. LORENZETTI, J; TRINDADE, L; PIRES, D.E.P.P; RAMOS, F.R.S. Tecnologia, inovação
tecnológica e saúde: uma reflexão necessária. Texto contexto - enferm, Florianópolis, v.21, n.
2, p. 432-439, 2012.

12. MINAYO, MCS; ASSIS, SG; SOUZA, ER (Org.). Avaliação por triangulação de métodos. Rio
de Janeiro:FIOCRUZ, 2014.

13. MINAYO, MCS; GOMES, SFD. Pesquisa social, teoria, método e criatividade. 26. ed.
Petrópolis: Vozes, 2007.

14. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO/INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa de inovação tecnológica 2008. Rio de
Janeiro: 2010.

15. MURARO RM. Os avanços tecnológicos e o futuro da humanidade: querendo ser Deus?
Petrópolis: Vozes, 2009.

16. OECD/FINEP. Manual de Oslo: Proposta de diretrizes para a coleta e interpretação de dados
sobre inovação tecnológica. 3. ed. 2006. Disponível em:
http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf . Acesso em 01 dez. 2015.

17. OLIVEIRA, J.S. A; PIRES, D.E.P. Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros/as: o
que dizem os educadores e empregadores. In: OLIVEIRA, Jonas Sâmi Albuquerque de.
Tendências do mercado de trabalho de enfermeiros/as: um estudo no nordeste brasileiro.
Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 303p. Disponível em:
<http://tede.ufsc.br/teses/PNFR0907-T.pdf>. Acessado em: 01 dez. 2015

18. OUTHWAITE W, BOTTOMORE T. Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1996. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/84988319/OUTHWAITE-
William-amp-BOTTOMORE-Tom-Dicionario-do-pensamento-social-do-seculo-XX-2 Acesso
em 01 dez. 2015.

19. PIRES, D.E.P. Novas tecnologias e trabalho em saúde parte II: inovações tecnológicas não
materiais e cargas de trabalho dos profissionais de saúde. (Relatório de Pesquisa),
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2015.

20. PIRES, D. et al. Inovações tecnológicas no setor saúde e aumento das cargas de trabalho.
Revista Tempus Acta de Saúde Coletiva, Brasília, v.6, n.2, p.45-59, 2012.

21. POLIT, DF; BECK, CT; HUNGLER, BP. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2004.

22. SAQUETTO, TC; CARNEIRO, TCJ. Inovação tecnológica: uma análise da publicação
científica sobre o tema de 2001 a 2010. Análise, Porto Alegre, v. 22, n. 1, p. 17-30, 2011.

23. TRINDADE, L.L.; PIRES, D. E. P. Implicações dos modelos assistenciais da atenção básica
nas cargas de trabalho dos profissionais de saúde. Texto contexto - enfermagem,
Florianópolis, v.22, n. 1, Mar. 2013. http://dx.doi.org/10. 1590/S0104-07072013000100005

24. VELOSO, R. Tecnologias da informação e comunicação. São Paulo: Saraiva, 2011.

Bibliografia Complementar (outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):
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ATLAS.ti QUALITATIVE DATA ANALYSIS. Inside Atlas.ti – the QDA newsletter. Disponivel
em: http://downloads.atlasti.com/newsletter/ATLASti_Newsletter_2015-
02.pdf?_ga=1.146364596.1219534139.1426247217 . Acesso em 13 marc. 2015.

MILES, M.B.; HUBERMAN, A.M.; SALDAÑA, J. Qualitative Data Analysis: A methods
Sourcebook. Sages: London, 2014.

ATLAS.TI. ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH. Qualitative Data Analysis.
Version 7.5.9. Berlin, 2015.


