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REVISÃO DA LITERATURA
COM O ENDNOTE E O NVIVO
Duração: 7 horas
Horário: das 09:30-12:30 e 13:30-17:30
Inscrições: até 24 de junho. Secretariado CIEO: cieoinfo@ualg.pt
O curso é dirigido aos investigadores integrados e estudantes de doutoramento do CIEO.
A participação é gratuita mas o registo é obrigatório e limitado a 12 vagas.
Para a formação é necessário trazer computador portátil.

Formador:

Luís Manuel da Silva Martins

Nota biográfica:
Mestre em Controlo de Gestão. Consultor e Formador desde 2012, possuindo experiência em softwares
científicos de análise qualitativa e quantitativa de dados.
Assistente convidado na Universidade Católica Portuguesa (Set 2017 - presente) na unidade curricular de
Métodos de Análise de Dados para o Mestrado em Enfermagem.
Consultor nas áreas de métodos quantitativos e qualitativos de previsão de vendas, em análise qualitativa de
dados direcionadas a várias áreas (marketing, saúde, estudos de mercado, previsão) e no apoio a estudantes
e investigadores na elaboração dos seus trabalhos académicos (Teses de Doutoramento, Dissertações de
Mestrado, Papers).

Programa:
I – INTRODUÇÃO
• Conceitos e metodologias utilizadas
• Introdução ao Endnote e Nvivo 12
II – GESTÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Criação de uma biblioteca digital de referências bibliográficas com recurso ao Endnote
• Exportar a biblioteca de referências para o Nvivo 12.
III – REVISÃO DA LITERATURA
• Técnicas avançadas de investigação com recurso ao NVivo 12.
• Importação de documentos (artigos científicos)
• Codificação automática do índice
• Organização e segmentação das fontes (artigos científicos, outros)
• Codificação das fontes
• Classificação de fontes
• Consultas de texto e de codificação
• Criação e exportação de visualizações gráficas
IV – REDAÇÃO DA TESE/DISSERTAÇÃO/ARTIGO CIENTÍFICO
• Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos para a redação da tese/dissertação/artigo científico com
recurso ao software NVivo 12 e Endnote
• Citações no texto

ORG.: Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO), Universidade do Algarve (UAlg)

