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OBJECTIVOS
Esta unidade visa fornecer aos alunos(as) competências práticas de execução e apresentação da análise
de conteúdo recorrendo a programas informáticos.
O aluno que complete com sucesso esta Unidade Curricular será capaz de:
1.

Identificar diferentes métodos e etapas na realização da análise de conteúdo.

2.

Identificar e comparar programas informáticos de análise de conteúdo.

3.

Planear, executar e apresentar uma análise de conteúdo com recurso a um programa informático.

4.

Analisar criticamente a qualidade de estudos com análise de conteúdo.

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Esta unidade corresponde a 6 ECTS (150 horas), inclui 21 horas (TP20;OT1) de contacto docente-aluno e
129 horas de trabalho autónomo do aluno.
Será utilizado um conjunto de métodos de ensino (e.g., exposições teórico-práticas, apresentação de
estudos; exercícios práticos) que visam promover a capacidade de aprender do aluno, de uma forma
autónoma e contínua, e orientados para a concretização dos objectivos de aprendizagem já referidos.
As aulas teórico-práticas fornecem informação teórica e prática central (e.g., conceitos chave; estratégias
empíricas) e permitem que os alunos tenham experiência prática na análise de conteúdo com programas
informáticos e que desenvolvam as suas competências para a utilização de investigação com recurso a
esta técnica. A tutoria oferece uma orientação e apoio aos projectos desenvolvidos e os alunos recebem
feedback sobre o seu progresso. O material de apoio está disponível na plataforma de e-learning e na
biblioteca.
Em cada aula teórico-prática os alunos recebem a seguinte informação: sumário da aula; objectivos de
aprendizagem; bibliografia específica sobre os tópicos abordados.
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Horário de atendimento
O horário de atendimento, desta UC durante a actividade lectiva do primeiro semestre, será o seguinte:
Terça-feira: 17.00-18.00 ou 20.00-21.00 ou noutro dia e hora definidos com a docente. O atendimento
requer marcação antecipada.

AVALIAÇÃO
A avaliação incide sobre os objectivos de aprendizagem e está organizada do seguinte modo:
(1) Avaliação do Objectivo de Aprendizagem 4: avaliação com a realização de um exercício individual de
análise de um artigo empírico 20% da classificação final.
(2) Avaliação dos Objectivos de Aprendizagem 1, 2 e 3: avaliação com um trabalho realizado por grupos
de 2 elementos correspondendo a 80 % da classificação final (50% para o trabalho escrito
apresentado pelo grupo; 30% para a demonstração individual presencial). A avaliação inclui
demonstração individual, discussão oral e feedback.

A informação completa sobre cada elemento de avaliação (conteúdo, estrutura, ponderação e datas para
realização dos trabalhos individuais e de grupo) é apresentada no documento em anexo. Ambos os
documentos são apresentados na primeira semana de aulas.

PROGRAMA

1. A análise de conteúdo
1.1 Introdução. Estratégias de análise de conteúdo. Comparação da análise de conteúdo clássica
com a grounded theory.
1.2 As etapas na realização da análise de conteúdo. A questão da amostragem na selecção dos
documentos a tratar. As vantagens e desvantagens da análise de conteúdo e aplicações da
análise de conteúdo. Fiabilidade e validade na análise de conteúdo e na análise qualitativa.

2. A utilização de programas de computador na análise de dados qualitativos.
2.1 Introdução. Tipos e características dos Programas de computador.
2.2 Etapas, processos e tarefas na utilização de programas de computador qualitativos.
2.3 Apresentação dos programas ATLAS.ti; TROPES; MAXqda, Nvivo; ALCESTE.
2.4 Demonstração e utilização do programa ATLAS.ti e do programa TROPES.

3. Apresentação de resultados e publicação de estudos com análise de conteúdo
3.1 Apresentação dos resultados da análise de conteúdo.
3.2 Publicação dos resultados em diferentes tipos de publicações.
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http://www.atlasti.com/index.html
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Programa MAXqda
http://www.maxqda.com/
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Progama ALCESTE
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Geral
http://www.qualitativeresearch.uga.edu/QualPage-old/qdaresources.htm
http://onlineqda.hud.ac.uk/
http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/
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