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Métodos Qualitativos Aplicados a

Contabilidade
"Aula Teórica; Aula Prática)

DOCENTE

AP'otal

Silvana Anita Walter, Dra.

Ementa
Fundamentos de pesquisa qualitativa. Diferentes abordagens existentes e técnicas de pesquisa
qualitativa: estudo de caso (único, comparativo e múltiplos). Grupos focais. Análise de
conteúdo. Análise da narrativa. Mapas cognitivos. Pesquisa ação. Grounded Theory Research
e uso texto, imagens e sons. Desenvolvimento de habilidades para a utilização da'écnicas de
coleta (entrevistas) e de análise de dados qualitativos, incluindo triangulação de coleta de
dados (observação, pesquisa documental e entrevistas). Aplicação de técnicas qualitativas de
análise de dados. Uso de ambiente virtual de aprendizagem.

Ob etivos
A disciplina foi desenhada com seguintes objetivos: (l) aprofundar a discussão sobre o uso da
pesquisa qualitativa em ciências sociais aplicadas e em administração; (2) desenvolver o
conhecimento que permita aos alunos identificar quando um problema de pesquisa requer o
uso de abordagem qualitativa, de forma exclusiva ou combinada com métodos quantitativos;
(3) romover a a licação de técnicas ualitativas ara coleta e de análise dos dados.

')g, @atVes

ct sen uencontab~hdade m e!de sr
Carnpus de Cascavel



Conteúdo Pro ramático
—Aplicabilidade de métodos qualitativos;
—Estudo de caso (único, comparativo e múltiplos);
—Grupos focais;
—Análise de conteúdo e categorização aberta, seletiva e axial;
—Análise da narrativa e do discurso;
—Mapas cognitivos;
—Pesquisa ação„
—Grounded Theory Research e uso texto, imagens e sons;
—Análise da narrativa;
—Análise do discurso;
-Uso de ambiente virtual de aprendizagem;
Desenvolvimento de habilidades para a utilização das técnicas de coleta (entrevistas) e de
análise de dados qualitativos, incluindo triangulação de coleta de dados (observacão, pesquisa
documental e entrevistas) ;
—Elaboração de arti o científico;

—Pesquisas aplicadas;
—Análises.

Atividades Práticas —Individuais

Metodologia

As aulas serão constituídas por seminários elaborados e apresentados pelos alunos, nas quais
cada mestrando será encarregado diferentes temas, incluindo a busca de ferramentas e
softwares de análise para cada aula, e a apresentação de análise de pesquisas que utilizem a
técnica apresentada, discussões em grupo, exercícios práticos, além de exposições por parte
da professora. Será realizado tribunal do júri com banca externa e interna.

Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)
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AVALIAÇ.'AO
Em grupo, com instrumentos diversos, distribuídos ao longo das aulas (resenhas críticas e
positions papel"s 10%; seminários 20%, tribunal do júri 10%, Individual: prova final (10%)e
artigo 50% .

Participação nas discussões, entrega de position paper e desenvolvimento de atividades
práticas (peso 10%); elaboração e apresentação dos seminários (peso 20%); entrega de um
artigo final (peso 50%), o tribunal do júri (10%) e prova individual (10%, caso não haja esse
peso vai para o artigo). No artigo final, os participantes deverão apresentar exemplos da
adequada utilização de métodos qualitativos. A entrega dos arquivos relacionados ao
desenvolvimento do artigo, deverá ser realizada individualmente e gravada em DVD e
protocolada na secretaria no Programa até o prazo limite estipulado de até 30 dias após o
término das aulas da disciplina. Este artigo deve ser desenvolvido com a apresentação da
introdução e problemática, fundamentação, método, análises e conclusões, com qualidade
para submissão a uma revista Bl ou acima no Qualis CAPES. Número de páginas estimado:
mínimo de 15 páginas, máximo 20 páginas.

ENTREVISTAS
Os alunos necessitam desenvolver a partir entrevistas qualitativas (mínimo 10 entrevistas,
com anuência prévia da professora —somente será aceito o trabalho com planejamento de
entrevistas aprovados pela professora), e desenvolvidas em pro fundidade, gravadas,
transcritas literalmente no Word em formato rich text, devem ser feitas análises a partir das
categorias de análise do trabalho. Solicita-se trazer notebook para as aulas. 0 artigo é
individual. Necessita ser submetido a evento e a revista.
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