Seminário de Especialização em Análise de dados qualitativos em ciências sociais: Análise de
conteúdo com Maxqda ®
Apresentação

Pretende-se com este curso fornecer aos alunos competências para o desenvolvimento da técnica de
análise de conteúdo em ciências sociais assistida por MaxQda®. Na aquisição dessas competências
os alunos serão capazes de contextualizar e justificar a adequabilidade da técnica da análise de
conteúdo a determinados materiais e objetos de estudo das ciências sociais (como entrevistas,
diários de campo, decretos-lei, bibliografia, etc.); de operacionalizar as etapas do processo de
análise de conteúdo (desde a leitura flutuante aos outputs textuais, numéricos e gráficos, passando
pela criação de categorias e pela codificação); e de conhecer e aplicar as potencialidades de
codificação, de quantificação e gráficas, oferecidas pelo MaxQda®.Será igualmente dada importância
á técnica da análise de conteúdo per se.

Destinatários

Todos os interessados na análise de conteúdo em ciências sociais com recurso a MaxQda®
(programa informativo para análise de dados qualitativos), em combinar as características

qualitativas mas também quantificáveis do material a analisar. Pretende colmatar as limitações da
análise de conteúdo tradicional e beneficiar do vasto leque de ferramentas de organização,
cruzamento e apresentação de material qualitativo oferecido por este software, sendo por
isso particularmente útil para estudantes a desenvolver trabalhos ou teses de natureza qualitativa,
a profissionais que precisem de reportar e apresentar análises sistemáticas de material textual, e a
investigadores que no decurso das suas pesquisas precisem de organizar e sistematizar o
seu material qualitativo.

Coordenação

Magda Nico
Equipa Docente

Magda Nico
Programa

CP1- Análise de Conteúdo
- Tradições qualitativas e quantitativas;
- Pesquisas qualitativas nas ciências sociais;
- Entrevistas;
- Mitos, história e definições de análise de conteúdo;
- Funções objetivos e exemplos de análise de conteúdo;
CP2- CAQDAS: potencial e limitações
- Críticas e limitações;
- Vantagens e potencialidades;
- Obstáculos técnicos, analíticos e epistemológicos;
- Layout e principais funções do programa;
CP3- Do material à base de dados
- Como importar, abrir, editar e criar documentos;
- Regras para a seleção dos documentos
- Regras e etapas para a criação de categorias;
- A codificação;
- As variáveis
CP4- Da base dados aos outputs
- Funcionalidades para a análise (Busca lexical, variáveis, frequência das categorias, code-relation
browser, code-matrix browser);
- Outputs gráficos (documentportrait, document comparison chart, codeline, tag cloud, etc.);
- Textual outputs;
CP5- Os resultados

- Como exportar;
- O que exportar;
- Como interpretar;
- Como apresentar.

Data de realização

16 a 20 de julho de 2018
Horário

De segunda a sexta das 18h às 22h
Custo

240,00€ ao qual acresce o valor de inscrição (10,00€) e de candidatura (25,00€).

Candidaturas

até 06 de julho de 2018
Candidaturas Online - [Candidate-se aqui]
Inscrições:
10 a 15 de julho de 2018
Para mais informações:
IPPS-IUL – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais
Av. das Forças Armadas, Edifício I, Gabinete 1W7, 1649-026 Lisboa
Horário de atendimento:
De segunda a sexta feira das 10h00 – 12h30 | 14h30 – 17h00
[Em período de aulas, 5ªf reabre das 18:00 às 19:00]
Ou por correio eletrónico, para geral.ipps@iscte-iul.pt
Telefone - 210 464 021 - Ext.292100

