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I.EMENTA
1. Introdução: Cultura, relativismo e o campo das ciências sociais e humanas; 2.
Bases e pressupostos da abordagem qualitativa, o processo de pesquisa e as principais
técnicas de coleta de dados; 3. Análise de informações qualitativas; 4. Questões éticas e
limites metodológicos; 5. Elaboração e exposição de pré-projetos de pesquisa.

II.OBJETIVOS
A disciplina tem como objetivo introduzir estudantes de graduação na abordagem
qualitativa de pesquisa no campo das ciências humanas e sociais em saúde, explorando
seus fundamentos éticos e teóricos, suas principais técnicas, bem como discutir sobre
sua importância para o estudo de temas atuais no campo da saúde.
III. CONTEÚDO
Princípios básicos da abordagem da pesquisa qualitativa na área das ciências sociais e
humanas em saúde. A construção do objeto de pesquisa na pesquisa qualitativa
(identificação do tema, formulação do problema, exploração empírica inicial, pesquisa
bibliográfica). Abordagem etnográfica em pesquisa. Técnicas de pesquisa: entrevista,
observação, grupo focal, análise documental. Ética e dilemas metodológicos na
investigação social em saúde. Tratamento dos dados e análise do material, redação e
apresentação dos resultados.

IV. FREQUÊNCIA: obrigatória e semanal. O mínimo exigido para aprovação por
frequência na disciplina é igual ou superior a 75% do tempo de ensino da disciplina.
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