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Ementa: A disciplina se baseia na análise e discussão de textos escolhidos, e disponibilizados 

pela professora, de acordo com a identificação de necessidade dos alunos que já cursaram 

Seminários de Pesquisa I. Serão estudadas questões referentes a distintos procedimentos de 

análise de dados, predominantemente quantitativas ou predominantemente qualitativas. Serão 

discutidas e exercitadas: a) a leitura de resultados de pesquisas que utilizaram testes 

estatísticos, gráficos e representações de diversos tipos; b) serão apresentadas e discutidas 

formas de análise de conteúdo, com ênfase no uso e na criação de categorias de análise. Os 

alunos aprenderão também a raciocinar sobre a relevância das pesquisas, as relações entre o 

problema de pesquisa e os procedimentos utilizados, o valor e utilidade de diferentes tipos de 

análise, fazendo as devidas distinções entre experimentações, observações, relatos verbais, 

comparações e descrições. Serão lidos e comentados relatos de pesquisa disponibilizados em 

publicações científicas e em teses ou dissertações. 
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