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MÉTODOS QUALITATIVOS EM 

INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL | 11070 

Período de Realização 

Decorre de 09/11/2020 a 19/11/2020 

Data de Limite de Entrega 

19/11/2020, até às 23h 55m de Portugal Continental 

Temática / Tema / Conteúdos 

. Metodologia Qualitativa.  

. Fases do processo de investigação. 

. Estratégias de investigação qualitativa. 

Competências 

No e-Fólio A, os estudantes devem ser capazes de: 

1- Aplicar os conhecimentos sobre o conceito de metodologia qualitativa. 

2- Relacionar as diferentes etapas do processo de investigação. 

3- Distinguir diferentes estratégias de investigação qualitativa.  

- Proposta de Atividade 

1- Revisite os conteúdos tratados no tema 1 e responda às seguintes questões: 
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a) Na primeira página do seu wikiportfólio, publique a sua apresentação. As 

orientações gerais para a criação e abertura do seu wikiportfólio podem ser 

consultadas no respetivo tutorial disponível na sala online da uc; 

b) Depois de analisar os documentos disponíveis no tema 1 - "Investigação 

Qualitativa em Educação -, publique a sua definição de “investigação 

qualitativa” no wikiportfólio. Seguidamente, elabore um diagrama (numa 

página) onde apresentará as principais etapas do processo de investigação 

qualitativa, bem como as relações entre estas etapas. Este diagrama deverá 

ser publicado igualmente no wikiportfólio. 

c) Indique o link do wikiportfólio correspondente às tarefas indicadas em 1. 

2- Atente os conteúdos tratados no tema 2 da u.c.- "Estratégias qualitativas de 

investigação", bem como a atividade formativa que realizou e responda às 

questões que se seguem: 

a) Depois de analisar a perspetiva de Creswell (2014, pp. 67- 96), selecione 

uma das abordagens apresentadas pelo autor e elabore uma breve descrição 

da abordagem escolhida, a sua definição e os procedimentos metodológicos 

que lhe estão associados.  

b) Publique a resolução desta tarefa no seu wikiportfólio e integre, também, as 

suas respostaa no presente e-Fólio A.  

c) Indique o link do wikiportfólio correspondente às tarefas indicadas em 2. 

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

a) No seu e-fólio A, bem como no wikiportfólio, apresente a bibliografia, 

webgrafia e videografia consultadas para a realização das atividades 

anteriormente propostas, segundo as normas APA.  

b) No seu e-fólio A, bem como wikiportfólio, publique a auto-avaliação das 

atividades que desenvolveu. 

https://elearning.uab.pt/mod/wiki/view.php?id=569104
https://elearning.uab.pt/mod/resource/view.php?id=569126
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Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação do e-fólio serão tidos em consideração os seguintes critérios e 

cotações: 

1- Rigor e clareza do conceito de metodologia qualitativa (0.5 valores).  

2- Coerência do diagrama sobre as etapas do processo de pesquisa (1.0 

valores). 

3- Qualidade científica da resposta sobre "Estratégias qualitativas de 

investigação" publicada no wikiportfólio (1.2 valores).  

4- Apresentação das referências bibliográficas consultadas (0,4 valores). 

5- Grau de organização da informação no wikiportfólio (0.4 valores). 

6- Clareza e adequação da linguagem das respostas (0,5 valores).  

Total: 4 valores 

 

Normas a respeitar 

O documento que vai publicar no dispositivo do e-Fólio A não deve ultrapassar 

as 4 páginas A4 redigidas em Times New Roman, tamanho de letra 12. O 

espaçamento entre linhas deve corresponder a 1,5 linhas.  

A folha de rosto do e-fólio e eventuais anexos não são integrados no referido 

limite de páginas. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 

Identifique o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da identificação 

do E-fólio, segundo o exemplo apresentado: 000000efolioA. 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo E-fólio A, até 

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

precaver de eventuais problemas. 
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O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Votos de um bom trabalho! 

 


