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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
NOME DA DISCIPLINA 

 
MÉTODOS QUALITATIVOS EM PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 
 

EMENTA  
 
Este curso explora métodos qualitativos para pesquisa em administração pública em governo. 
Alunos deveriam escolher um método de acordo com o foco de suas pesquisas orientadas para 
sua tese de mestrado ou dissertação de doutorado. Alunos deveriam também escolher, em 
grupo, uma sessão de aula para fazer uma apresentação sobre um determinado método. O 
conteúdo desta apresentação deveria visar um trabalho final do curso. A expectativa dos 
trabalhos de fim de curso é que sejam bons esboços de primeiro capítulo da sua dissertação, 
no sentido de explicar o método a ser utilizado para sua pesquisa. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

 

O objetivo da disciplina é aprofundar o estudo da pesquisa qualitativa no campo das ciências 
sociais e especialmente em Administração Publica. Na primeira parte serão discutidas questões 
relativas à prática científica, seus limites, desafios e possibilidades, além de retomados os 
conceitos básicos da investigação empírica. Em seguida, analisam-se as principais técnicas de 
pesquisa qualitativa, bem como seus problemas e potencialidades visando à capacitação dos 
alunos para a aplicação de técnicas qualitativas e para a análise dos dados obtidos. Na parte 
final, os participantes deverão apresentar e discutir projetos de pesquisa e trabalhos que 
analisem criticamente a utilização de métodos qualitativos em suas respectivas áreas de 
pesquisa. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
 
 
TOPICOS PRINCIPAIS  
 
Primeira Parte: Preliminares epistemológicos: reflexões sobre a prática científica 

1. Rompendo com a ilusão da transparência e do saber imediato 
2. A construção do objeto de estudo 
3. Retomando noções básicas: Teoria e fato, conceitos, hipóteses 
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4. Discussão das principais etapas da investigação científica 
 
Segunda Parte: Sobre o método qualitativo e principais técnicas de investigação 
 

1. A pesquisa qualitativa e sua revalorização nos meios acadêmicos. 
2.  Análise comparativa e estudos de caso 
3. Técnicas de coleta de dados: entrevistas, história oral, trajetórias de vida, fontes 

documentais. 
 
 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
Tópicos:           Pesos 
Trabalho I(síntese das discussões do curso, em grupo)      40% 
Trabalho II(análise crítica de projeto de pesquisa, em grupo)      30% 
Trabalho III(elaboração e apresentação de projeto individual     30% 
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