
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: Análise qualitativa de dados com o uso de software (Atlas-ti) 

Professores Responsáveis: Dra. Vivianne Oliveira Gonçalves 

Carga horária: 32 h 

 

Ementa: 

Características dos diferentes softwares de apoio à análise qualitativa. A utilização do software 

Atlas.ti como recurso para a análise de dados em pesquisa: da preparação dos documentos ao processo 

de análise. Experimentação da análise de dados de pesquisa utilizando o software Atlas.ti 7.0. 

Objetivos: 

- Identificar os diferentes tipos de software para tratamento qualitativo de dados 

- Conhecer os recursos do software Atlas.ti e sua utilidade para análise de dados em pesquisas 

qualitativas.  

- Realizar as principais operações de apoio a análise qualitativa utilizando o ATLAS/ti  

- Prover experiências de utilização do software Atlas.ti com dados de pesquisa já coletados, 

avaliando suas potencialidades, riscos e limitações. 

 

Conteúdo: 

  - Softwares para análise qualitativa CAQDAS: classificação pela finalidade principal, principais 

funções, exemplo de aplicação: Atlas/ti.  

- Software Atlas.ti: aspectos históricos, características, utilidade e recursos. A teoria fundamentada 

como sustentação metodológica de desenvolvimento do Atlas ti. 

- Manuseio do Software Atlas.ti: a preparação dos documentos e a constituição das unidades 

hermenêuticas; o nível textual (segmentação e codificação), o ordenamento conceitual dos dados e 

sua interpretação, e estratégias de visualização dos dados. 

- Exercício de análise de dados qualitativos a partir de um documento próprio de pesquisa.   

 

Metodologia: 

A disciplina será desenvolvida utilizando técnicas pedagógicas que estimulem a reflexão crítica 

dos/as alunos/as acerca do desafio e rigor na análise dados em pesquisa qualitativa, e acerca do 

manuseio do Software Atlas.ti para tratamento de dados em pesquisa qualitativa. 

Os oito encontros previstos serão organizados de modo a estimular a participação dos/as alunos/as 

assim como sua experimentação e desenvolvimento de habilidades básicas na utilização do Software 

Atlas.ti. Para o desenvolvimento dos encontros estão previstas: oficinas de utilização do software 

Atlas.ti; aulas expositivo-dialogadas com base em leituras prévias de textos, e espaço para a produção 

dos alunos. Solicita-se levar notebook para a sala de aula. 

 

 

Avaliação: 

Realização das leituras e exercícios recomendados, elaboração de um trabalho de conclusão da 

disciplina utilizando, preferencialmente, com dados de pesquisa já realizada (ou em andamento) e 

tratados com o uso do software estudado (individual ou dupla) e preparado na forma de artigo 

científico. 
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