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Proposta e objetivos

O objetivo da disciplina é expor noções básicas sobre a técnica da pesquisa de survey,
pesquisa quantitativa por amostragem, e desenvolver habilidades de como construir,
operacionalizar, analisar os dados produzidos e criticar uma pesquisa realizada com este
método no campo das ciências sociais. O foco principal do curso é fornecer instrumental
analítico e metodológico que possibilite os alunos a utilizarem esta técnica de pesquisa em
projetos e estudos.
Para isso, serão debatidos os elementos fundamentais desta metodologia, como a amostra,
o questionário, o trabalho de campo, o processamento dos dados e, por fim, a análise dos
resultados. De forma concomitante às aulas, o curso terá um fórum para debate de questões
propostas, além de ser um espaço para dúvidas individiais e coletivas.
De forma prática, os alunos da disciplina desenvolverão um survey on-line, sendo
responsáveis por todas as etapas. Assim, o curso reúne debate teórico e atividades práticas
para fundamentar melhor o desenvolvimento das habilidades de pesquisa e profissionais dos
alunos.

• Critérios de avaliação
•

Elaboração de instrumento para pesquisa – 20%

•

Trabalho em grupo ou individual (realização da pesquisa e apresentação dos
resultados) – 80%

•
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Survey: contexto e exemplos de pesquisas
Amostra e censo no Brasil
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desenho de survey eleitoral no TSE; Exemplos de
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pesquisa usando dados do censo demográfico
brasileiro para fazer uma amostra
Questionário: recomendações a partir da
3
literatura
Oficina de questionário: prática em grupo para a
4
construção de um instrumento de coleta de dados
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