
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA GERAL DE COMPONENTES CURRICULARES-PGCC  

 

 I-IDENTIFICAÇÃO 

Área de Concentração: Saúde e Sociedade  

Disciplina:  
Metodologia de Estudos Qualitativos 
 

Carga 
Horária: 
60 

Créditos: 
04 

Código: MEQ6140 
Tipo:  
Obrigatória (  )  Optativa (x ) 

Docente (s):  
Alcivan Nunes Vieira  
Kalyane Kelly Duarte Oliveira 
Rodrigo Jacob Moreira de Freitas 
Janieiry Lima de Araújo 
 
Semestre letivo: 
2022.2 

Dia da Semana:  
Conforme Cronograma Anexo 

Horário de Início das Aulas: 
Manhã: 
Tarde:  

 

II- EMENTA  

Fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa qualitativa. Principais abordagens 
metodológicas da pesquisa qualitativa e seus respectivos referenciais epistemológicos. 
Delineamento da pesquisa qualitativa. Técnicas de produção e de análise de dados empregadas 
nos estudos qualitativos.  
 

 

III- OBJETIVOS 

3.1- Geral:  

• Instrumentalizar o discente para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa na área da 
saúde. 
 

3.2- Específicos: 

• Construir conhecimentos teóricos e metodológicos que subsidiem a compreensão da 
abordagem qualitativa e o seu emprego nas pesquisas em saúde. 

• Discutir sobre o desenvolvimento da pesquisa qualitativa e suas contribuições para a 
produção do conhecimento em saúde. 

• Instrumentalizar o delineamento do projeto de pesquisa na abordagem qualitativa. 

 
 
 
 
 
 



IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 

• Pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa. 

• Avaliação da qualidade e do rigor em pesquisa qualitativa. 

• Limites e Críticas da pesquisa qualitativa. 
 
Unidade 2 

• Desenho do projeto de pesquisa qualitativo (Fase exploratória); 

• Principais técnicas de coleta de dados empregadas na pesquisa qualitativa: 
entrevista, grupo focal, questionário, observação participante; história oral. (Fase de 
Trabalho de Campo); Análise de dados em pesquisa qualitativa (Fase de Análise dos 
Dados); 

• Triangulação de métodos de pesquisa. 
 
Unidade 3 

• Principais abordagens utilizadas na pesquisa qualitativa em saúde: Análise de 
Conteúdo/Temática de Bardin; Análise do Discurso; Etnografia, Fenomenologia; 
Hermenêutica; Pesquisa participante; Pesquisa-Ação; Teoria das Representações 
Sociais.  

 

 

V- METODOLOGIA (Informar as técnicas, os procedimentos e as atividades a serem realizadas) 

 

• A disciplina será desenvolvida por meio de diversas estratégias metodológicas: 
exposição e discussão de vídeos; oficinas de trabalho; exposição dialogada e seminários.  

• Em concordância as resoluções vigentes, as aulas serão no formato presencial, com 
atividades assíncronas conforme cronograma; 

• As tecnologias remotas poderão ser utilizadas conforme a necessidade; 

• Utilizaremos para viabilizar a disciplina os Apps G Suite disponíveis através do E-mail 
Institucional “@alu.uern.br e @uern.br” (Google Meet; App Documentos; App 
Formulários; App Planilhas; App Apresentações; Jamboard; Drive; Gmail; YouTube); 

• Para fins de comunicação docentediscente somente será usado o Correio Eletrônico 
dos endereços sob o domínio @alu.uern.br e @uern.br; 

• Materiais didáticos serão disponibilizados no Classroom da disciplina;  
 

 

VI- AVALIAÇÃO (Informar como procederá a avaliação da disciplina, com ênfase na avaliação 
e na autoavaliação discente e docente, destacando o trabalho final da disciplina: monografias, 
resenhas, ensaios, artigos, seminários e/ou outros) 

• Construção individual de um texto de reflexão relacionando seu objeto de estudo e o 
referencial teórico filosófico adotado; 

• Apresentação oral e escrita (após correção e discussão será estimulada a publicação 
conjunta com o orientador de cada discente); 

• Participação nos encontros, evidenciando leitura e reflexão crítica dos temas. 

• Construção e condução das oficinas/Seminários Avaliativos; 
 

 
 
 
 



 

VII- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (Semestre: de 15/08 a 16/12) 

Data/Turno Nº Aulas Conteúdo/Responsáveis 

19/08 
MANHÃ 

4 
Apresentação e discussão do PGCC e das atividades avaliativas. 
Exploração dos conhecimentos prévios sobre pesquisa qualitativa. 
Responsáveis: Alcivan, Kalyane, Rodrigo e Janieiry  

19/08 
TARDE 

4 

Tema da Aula: Pressupostos Epistemológicos da Pesquisa 
Qualitativa; Avaliação da qualidade e do rigor em pesquisa 
qualitativa. Limites e Críticas da pesquisa qualitativa. 
Docente responsável: Alcivan Nunes 

26/08 
MANHÃ 

4 

Tema da Aula: Desenho do projeto de pesquisa qualitativo (As 
fases da pesquisa) 
Discussão sobre o Problema e objeto de pesquisa (Introdução e 
objetivos) 
Docente responsável: Janieiry Lima de Araújo 

26/08 
TARDE 

4 

Tema da Aula: Desenho do projeto de pesquisa qualitativo (As 
fases da pesquisa) 
Discussão sobre tipo, local e período da pesquisa. Participantes 
(população e amostra); critérios de inclusão e exclusão. Saturação 
em pesquisa qualitativa. (Metodologia) 
Docente responsável: Janieiry Lima de Araújo 

09/09 
MANHÃ 

4 

Tema da Aula: Principais técnicas de coleta de dados empregadas 
na pesquisa qualitativa: entrevista, grupo focal, questionário, 
observação participante; história oral. (Fase de Trabalho de Campo) 
Docente responsável: Janieiry Lima de Araújo 

09/09 
TARDE  

4 

Tema da Aula: Principais técnicas de coleta de dados empregadas 
na pesquisa qualitativa: entrevista, grupo focal, questionário, 
observação participante; história oral. (Fase de Trabalho de Campo) 
Docente responsável: Janieiry Lima de Araújo 

07/10 
MANHÃ 

4 
Tema da Aula: Análise de dados em pesquisa qualitativa; 
Docente responsável: Rodrigo Jacob  

07/10 
TARDE 

4 
Tema da Aula: Relato de Experiência 
Docente Responsável: Kalyane Kelly 

14/10 
MANHÃ 

4 
Tema da Aula: Etnografia, Fenomenologia 
Docente responsável: Rodrigo Jacob 

14/10 
TARDE 

4 
Tema da Aula: Etnografia, Fenomenologia  
Docente responsável: Rodrigo Jacob 

21/10 
MANHÃ 

4 
Tema da Aula: Análise de conteúdo de Bardin; Análise do discurso;  
Docente responsável: Alcivan Nunes 

21/10 
TARDE 

4 
Tema da Aula: Análise de conteúdo de Bardin; Análise do discurso;  
Docente responsável: Alcivan Nunes 

28/10 
MANHÃ 

4 
Tema da Aula: Pesquisa participante, Pesquisa Ação 
Docente Responsável: Kalyane Kelly 

28/10 
TARDE 

4 
Tema da Aula: Pesquisa participante, Pesquisa Ação 
Docente Responsável: Kalyane Kelly 

04/11 
MANHÃ 

 
4 

Finalização da Disciplina  
Responsáveis: Alcivan, Kalyane, Rodrigo e Janieiry 



04/11 
TARDE 

 
4 

Finalização da Disciplina  
Responsáveis: Alcivan, Kalyane, Rodrigo e Janieiry 

CH TOTAL 60 

 
Mossoró, ____ de _________ de _______. 

 

Equipe de Professores Responsáveis 
1. 
2. 
3. 
4. 

Coordenador (a) do PPGSS 
1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


