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EMENTA 

A disciplina tem como objetivo central apresentar alguns dos métodos e técnicas mais utilizados nas 

pesquisas qualitativa e quantitativa, evidenciando seus limites e potencialidades, de forma a 

favorecer os projetos de mestrandos e doutorandos. Esta discussão será antecedida por uma 

abordagem teórica sobre metodologia e pela problematização do lugar do método no processo de 

pesquisa. Ao final do curso, espera-se ter evidenciado as questões que envolvem as escolhas 

metodológicas, suas relações com as perspectivas teóricas privilegiadas, temas relevantes na 

aplicação dos métodos, tais como a relação sujeito-objeto, ética na pesquisa, circulação de 

resultados. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar ao aluno o debate teórico sobre metodologia. 

- Problematizar o lugar do método no processo de pesquisa. 

- Apresentar técnicas de coleta de dados e métodos de análise – trabalho de campo, modalidades de 

entrevista, grupo focal, pesquisa documental, Grounded theory, pesquisa em Big Data – destacando 

suas principais características, limites e potencialidades. 

- Refletir sobre as relações entre a coleta de dados e seus desdobramentos nas etapas de análise, 

redação e circulação de resultados. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Leitura dos textos e participação nas aulas. 

- Assiduidade. 

- Elaboração de trabalho final sobre tema abordado. 
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