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ANÁLISE DE CONTEÚDO COM PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PLANEAMENTO DAS AULAS E TRABALHO AUTÓNOMO
Semana

Data

Sumário

1

24.09.2013

Apresentação da UC, programa e sistema de
avaliação.
Introdução à UC.

2

01.10.2013

1. A análise de conteúdo
1.1. Introdução. Estratégias de análise de
conteúdo. Comparação da análise de conteúdo
clássica com a grounded theory.
Exercício

3

15.10.2013

4

22.10.2013

Continuação da aula anterior.
Correcção do exercício.
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

5

29.10.2013

6

12.11.2013

7

19.11.2013

8

03.12.2013

9

10.12.2013

10

17.12.2013

OT

A marcar

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 MAXqda,
Nvivo; ALCESTE; TROPES.
Exercício
2.4. Apresentação e demonstração da utilização
do programa ATLAS.ti.
2.4. Exercício de utilização do programa ATLAS.ti.
Continuação da aula anterior. Esclarecimento de
dúvidas sobre ATLAS.TI e trabalho de Grupo.
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.
Apoio aos trabalhos de grupo

Trabalho autónomo

Leituras base recomendadas.
Vala, J. (1986). Análise de conteúdo. In
Silva, A. A & Pinto, J. M. (Eds.).
Metodologia das Ciências Sociais (pp.
101-128). Porto: Afrontamento. (S.112
MET 3ex)
Leituras base recomendadas.
Ghiglione, R., & Matalon, B. (1992). O
Inquérito. Teoria e Prática. Oeiras: Celta
Editora. (capítulo 6) (S.113 GHI*Inq 3ª
ed 3 ex)
Exercício de análise de conteúdo
fornecido pela docente.
Início de trabalho individual.
Execução do trabalho individual e
leituras recomendadas.

Execução do trabalho individual e
leituras recomendadas. Pesquisa dos
sites recomendados e leituras
associadas.
Início da execução do trabalho de grupo.
Análise dos sites, continuação do
trabalho individual e grupo.
Pesquisa dos sites recomendados e
leituras associadas. Estudo do Atlas.Ti.
Execução do trabalho de grupo e
leituras associadas.
Execução do trabalho de grupo e
leituras associadas.
Execução do trabalho de grupo e
leituras associadas.

Execução do trabalho de grupo: até à
data da apresentação do trabalho.

