
Online - Plataforma Zoom

Duração: 19h (18h formação + 1h 
esclarecimento de dúvidas) 

Horário das sessões:
- 10h00 - 11h15 
- 11h15 – 11h30 – Intervalo 
- 11h30 - 12h30 
- 12h30 – 14h00 – Almoço 
- 14h00 – 15h15 
- 15h15 – 15h30 – Intervalo 
- 15h30 – 16h30

1, 2, 4 e 5 JUN

CURSOS 2020

Análise Qualitativa de Dados 
com o software NVivo
Análise Qualitativa de Dados 
com o software NVivo

Luís Manuel da Silva Martins [FORMADOR CERTIFICADO NVIVO]

- Dotar os formandos de conhecimentos teóricos das diferentes técnicas e metodologias 
existentes em análise qualitativa de dados.
- Dotar os formandos de conhecimentos práticos em ferramentas científicas de análise 
qualitativa de dados.
- Com recurso a um software específico (NVivo), os formandos deverão ser capazes de criar um
projeto de natureza qualitativa de forma autónoma.

1. Introdução à análise qualitativa de dados e identificação dos principais desafios 
2. Introdução ao NVivo 
3. Criação de um projeto de natureza qualitativa com o NVivo 
4. Fontes de informação (tipos e formatos) 
5. Organização e segmentação dos dados 
6. Identificação e criação das categorias de análise 
7. Identificação e criação dos casos (unidades de observação) 
8. Processo de codificação 
9. Criação de classificações e respetivos atributos 
10. Consultas (texto; frequência de palavras; codificação e matriz de codificação) 
11. Visualizações e modelos gráficos (diagramas, análise de cluster, gráficos, mapas 
de árvore, matriz temática) 
12. Sessões de esclarecimento de dúvidas
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