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EMENTA (Unidade Didática) 

A disciplina procurará observar  como se desenvolve a pesquisa  qualitativa  no campo da  Ciência Política,  seus
alcances e limitações. Antecedentes históricos e sistematização das regras pela Escola de Columbia. A relação entre
teoria e método. As principais técnicas utilizadas na Ciência Política: etnográfica, entrevista em profundidade, grupo
focal. Trabalho de campo. Análise de conteúdo. Organização da análise. Metodologia quali X quanti: uma disputa
superada. Como tem se aplicado a metodologia qualitativa na Ciência Política brasileira. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

I – Fundamentos epistemológicos e origem da metodologia qualitativa II – A relação metodologia qualitativa e 
metodologia quantitativa, métodos mistos. III – Planejamento e coordenação da pesquisa: O desenho da pesquisa, 
definição da técnica (grupo focal, entrevista em profundidade, etnografia, análise de conteúdo de documentos ou 
mídia), definição da amostra e do tipo de recrutamento, elaboração do roteiro. IV – Realização e coordenação da 
pesquisa: A prática. V – Análise e sistematização dos dados. Transcrição, codificação, classificação e análise dos 
dados; redação do trabalho científico ou do relatório de pesquisa.

OBJETIVOS

Introduzir os alunos na metodologia de pesquisa qualitativa aplicada à Ciência Política, os qualificando para 
planejamento, realização e coordenação de projetos de pesquisa acadêmica e do mercado. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 A disciplina  será  desenvolvida mediante  aulas  expositivo-dialogadas quando serão apresentados os
conteúdos programáticos, seminários de alunos e pesquisa de campo.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Setor de Ciências Humanas
Departamento de Ciência Política



 A avaliação incluirá 1) participação em sala (1 pontos), 2) seminários (3 pontos) e trabalhos em equipes direcionados
em sala de aula (6 pontos).

 A participação envolverá presença, pontualidade e inserções ao longo da discussão referentes ao tema discutido
(com base na literatura obrigatória).  Os seminários serão ministrados pelos alunos a partir  de um dos textos da
bibliografia básica. O grupo de alunos que não estará apresentando o seminário deverá trazer perguntas referente ao
texto apresentado e exemplos para a aplicação dos conceitos apresentados. Os trabalhos em equipes versarão sobre
os conteúdos previamente lidos e discutidos em sala de aula, orientados por mim, buscando aplicação dos métodos
em problemas de pesquisa.
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Obs: a bibliografia complementar será distribuída ao longo do curso.

Professor da Disciplina: Flávia Bozza Martins

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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