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MÉTODOS QUALITATIVOS DE 

INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL | 11070 

Período de Realização  

O eFólio decorre de 08 a 18 de dezembro de 2020  

Data de Limite de Entrega 

18 de dezembro 2020, até às 23:55 de Portugal Continental 

Temática / Tema / Conteúdos 

1. Pergunta de investigação 

2. Etapas do projeto de Investigação Qualitativa. 

Competências 

Na realização do presente eFólio, os estudantes devem demonstrar 

capacidades para: 

a) Formular um problema de investigação. 

b) Identificar e caraterizar as diferentes fases a contemplar no projeto 

de pesquisa qualitativa. 
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Trabalho a desenvolver 

1- Considere a atividade proposta no tema 3 da presente unidade curricular -  

"O projeto de investigação qualitativa"- e responda às seguintes questões: 

a) Formule uma pergunta de investigação que se enquadre numa linha de 

pesquisa qualitativa. 

b) Identifique em que contexto vai estudar o problema que apresentou em a). 

c) Considerando o problema de investigação que formulou anteriormente, 

apresente e caraterize as etapas que deve considerar no respetivo projeto de 

pesquisa qualitativa. 

d) Apresente a resolução da atividade proposta na folha de resolução do 

presente eFólio B, bem como no seu wikiportfólio, com a indicação do respetivo 

link. 

2 - Referências bibliográficas, outras fontes e auto-avaliação:  

a) No seu efólio B, bem como no wikiportfólio, apresente a bibliografia, 

webgrafia e videografia consultadas para a realização da atividade proposta, 

segundo as normas APA.  

3 - Autoavaliação 

a) No seu eFólio B, bem como wikiportfólio, publique a auto-avaliação das 

atividades que desenvolveu.  

b) No presente eFólio, apresente sempre os links da informação que publicou 

seu wikiportfólio. 

Recursos 

Para a realização do presente e-Fólio, deve consultar: 

1. Fontes disponíveis no tema 3 da u.c. (básicas e complementares); 

2. Outras fontes que pesquisou. 
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Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação do eFólio b serão considerados os seguintes critérios e cotações: 

1. Pertinência e clareza da pergunta de investigação formulada, 

apresentada no eFólio B e publicada no wikiportfólio - 1.0 valores. 

2. Rigor da apresentação e caraterização das fases consideradas no 

projeto de pesquisa qualitativa, apresentadas no eFólio B e publicadas 

no wikiportfólio - 2.0 valores. 

3. Rigor e adequação das fontes consultadas - 0.5 valores 

4. Rigor, clareza e adequação da linguagem - 0.5 valores  

Total: 4 valores 

Normas a respeitar 

Deve redigir o seu E-fólio na Folha de Resolução disponibilizada na turma e 

preencher todos os dados do cabeçalho. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 

O seu e-Fólio não deve ultrapassar 4 páginas A4 redigidas em Times New 

Roman, tamanho de letra 11. O espaçamento entre linhas deve corresponder a 

1,5 linhas. 

Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da identificação do 

E-fólio, segundo o exemplo apresentado: 000000efolioB. 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo e-Fólio B até 

à data e hora limite de entrega. Evite a entrega próximo da hora limite para se 

precaver contra eventuais problemas. 

A folha de rosto, o índice e os anexos não são contabilizados no limite máximo 

de 4 páginas do seu eFólio B.  

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Bom trabalho! 


