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Ementa 

O propósito do curso é propiciar aos alunos procedimentos metodológicos e ferramentas fundamentais 

para a elaboração e desenvolvimento de pesquisas aplicadas no campo das Humanidades. Para isso, o 

foco principal do curso será debater diversas opções metodológicas seja quantitativa, seja qualitativa 

ou mesmo seja tradicional, seja digital. A proposta versa em habilitar os alunos e alunas para uso dos 

diferentes métodos de pesquisa de maneira que possam utilizá-los no desenvolvimento das suas 

pesquisas e projetos. Espera-se que ao fim do curso os alunos tenham consciência da amplitude 

metodológica no campo das humanidades e que consigam definir o melhor percurso das suas pesquisas. 

É almejado, ainda, que os alunos alarguem suas habilidades metodológicas e tenham plenas condições 

de realizar a produção de dados empíricos para a elaboração do produto de mestrado e doutorado. 

 

Programa das aulas 

 Aula 9/8 – apresentação do curso / pesquisa e diferentes metodologias nas ciências humanas 

o Referência: Gil (2008) cap. 1 

 Aula 16/8 – “Introdução ao método qualitativo e quantitativo”  

o Referência: Alonso (2016) [Sesc Cebrap - quali] e Lima (2016) [Sesc Cebrap - quanti] 

 Aula 23/8 – "Abordagens qualitativas e quantitativas na avaliação de políticas públicas" 

o Referência: Coelho (2016) 

 Aula 30/8 – Entrevista em pesquisa qualitativa – Lucas Freire (convidado) 

o Referência: a ser indicado 

 Aula 6/9 – Observação e Grupo Focal 

o Gil (2008); Almeida (2013) 

 Aula 13/9 – Roteiro e instrumento de pesquisa qualitativa  

o Referência: A ser indicado 

 Aula 20/9 – Desenho de pesquisa e Causalidade nas Ciências Sociais  

o Cano (2004); Babbie (1999 cap.4) + Figueiredo Filho (2013); 

 Aula 27/9 – Pesquisa de survey nas ciências sociais - Babbie (1999) 



 Aula 4/10 – Tipos de amostragem - Babbie (1999) 

 Aula 11/10 – Questionário: como elaborar o meu? - Babbie (1999) 

 Aula 18/10 – Questionário: como elaborar o meu? 

 Aula 25/10 – Análise de dados quantitativos (prática com o R) 

 Aula 1/11 – Análise de dados quantitativos (prática com o R) 

 Aula 8/11 – Indicadores sociais - Jannuzzi () 

 Aula 22/11 – apresentação dos trabalhos 

 

Trabalho final do curso: 

 Descrição detalhada dos procedimentos metodológico da pesquisa que será desenvolvida 

no âmbito do programa de pós-graduação para a elaboração do produto. Este material 

poderá ser utilizado na entrega final do produto; 

 Elaboração dos instrumentos de pesquisa a serem realizadas no âmbito da pesquisa; 
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