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Objetivos
Este Workshop visa a promoção de competências necessárias 
à escolha criteriosa e à execução de métodos qualita  vos, bem 
como à leitura crí  ca de ar  gos cien  fi cos com abordagem 
qualita  va, em função do problema de inves  gação 
epidemiológica.

Destinatários
Este workshop des  na-se a licenciados em Medicina, Psicologia, 
Enfermagem, Ciências Farmacêu  cas, Ciências Sociais e Humanas, 
e outros profi ssionais da saúde envolvidos ou interessados em 
envolverem-se em inves  gação qualita  va em saúde.

Duração/ECTS
O Workshop desenvolve-se em 13,5h lec  vas e 40h não lec  vas, 
num total de 53,5h de aprendizagem. As horas lec  vas decorrem 
nos dias 5, 19 e 26 JUN’15, das 11h30 às 18h00.

Este workshop tem avaliação de aprendizagem e é creditado em 
2 unidades de crédito ECTS. Aceitam-se candidaturas a Bolsas 
de Estágio de Inves  gação, no valor de 75% do Workshop.

Local
FMUL - Edi  cio Egas Moniz

VI WORKSHOP

MÉTODOS QUALITATIVOS EM EPIDEMIOLOGIA

JU N 15
Diretor do Workshop
Prof. Doutor J. Pereira Miguel (IMPSP - 
FMUL)

Docente Responsável
Mestre Osvaldo Santos (IMPSP - FMUL)

Organização
Unidade de Epidemiologia
Coordenador: Prof. Doutor Evangelista Rocha

Ins  tuto de Medicina Preven  va e 
Saúde Pública
Diretor: Prof. Doutor J. Pereira Miguel

@: mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt
T: 21 799 94 22  //  E: 47090

FMUL
Prof. Doutor José Fernandes e Fernandes
Diretor

Prof. Doutor Rui M. M. Victorino
Presidente do Conselho Cien  fi co

Profª. Doutora Isabel Pavão Mar  ns
Presidente do Conselho Pedagógico

Secretariado
Ins  tuto de Formação Avançada
Faculdade de Medicina da ULisboa

T: 21 798 51 00
E-mail: ins  a@medicina.ulisboa.pt
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Métodos de Ensino
Ensino em sala de aula:

• Exposição teórica-prá  ca

• Estudo de casos-exemplo

• Role Play

• Pesquisa individual e trabalhos de grupo

Avaliação da Formação
Aplicação de um ques  onário de sa  sfação aos alunos.

Vagas
Deverá enviar o Bole  m de Inscrição preenchido para 

ins  a@medicina.ulisboa.pt e mepidemiologia@medicina.
ulisboa.pt, acompanhado de carta de mo  vação, CV resumido, 
cer  fi cado de licenciatura e comprova  vo do pagamento. 
Inscrições até 2JUN. Propina reduzida até 28 MAI. O Workshop 
funcionará com um número máximo de 20 alunos e um 
número mínimo de 10 alunos.

Bolsas de Estágio
Serão concedidas até duas Bolsas de Estágio de Inves  gação, 
no valor da inscrição. O processo e os critérios de selecção 
podem ser consultados em h  p://edu.uepid.org

O participante selecionado receberá a Bolsa após a 
conclusão do Workshop com frequência e aproveitamento. 
O estágio, a decorrer na unidade de epidemiologia, tem um 
total de 30 horas, em horário a combinar e deverá estar 
concluído em 3 meses após a data da conclusão do Workshop.

JUN15

PROGRAMA

Avaliação da Aprendizagem
Trabalho grupo: apreciação crí  ca de um ar  go de 
inves  gação com abordagem qualita  va (a responder  
fora da sala de aula - é dado o prazo de duas semanas 
para entrega das respostas ao docente).

Avaliação presencial: envolvimento nas dinâmicas 
propostas no decorrer das aulas presenciais.

Certi cação
Os par  cipantes que concluírem o Workshop com 
aproveitamento e assiduidade (75% do Curso) poderão 
requerer um Cer  fi cado de Aproveitamento.

Os créditos deste Curso são reconhecidos no Mestrado 
em Epidemiologia da FMUL durante 2 anos.

5 JUN
• Paradigmas da investigação qualitativa. 

• Abordagem qualitativa em epidemiológica: que problemas e que questões de investigação?

• Desenhos de investigação qualitativa (amostragem fenomenológica, grounded theory).

• Abordagem qualitativa em métodos de consenso (técnica delphi, grupos nominais).

• Abordagem em investigação qualitativa.

• Métodos de recolha de dados qualitativos: Observação e análise documental. Notas de campo.

19 JUN
• Métodos de recolha de dados qualitativos: Entrevista: tipologias, princípios teóricos e competências 

relacionais; notas de campo. 

• Métodos de recolha de dados qualitativos: Focus Groups.

• Tratamento e análise de dados qualitativos. Análise temática e análise de narrativas.

26 JUN
• Critérios de qualidade da investigação qualitativa. Redação de artigos científicos qualitativos.

• Discussão de projectos com abordagem qualitativa.
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO
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5, 19 e 26 JUN15
DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Pro ssional

Licenciatura                                                                                                       E-mail

Candidato-me a Bolsa de Estágio de Investigação      

Pode candidatar-se até 28 de Maio de 2015 - Valor com atribuição de Bolsa: 37,5€ - o pagamento será efetuado aquando da atribuição da bolsa

VALOR DA INSCRIÇÃO

Valor: 150 € -  (Redução nas Inscrições até 28 MAI’15 - 135€) | Possibilidade de Pagamento em 2 Prestações 

Inscrições limitadas a 20 par  cipantes

Pagamento por Transferência Bancária - Santander To  a - NIB 0018 0000 3666 5472 0018 0

Recibo                       Nome                                                                            Contribuinte

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefi nidos diretamente no bole  m de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprova  vo de pagamento para:

ins  a@medicina.ulisboa.pt
4 - Caso pretenda, poderá remeter a mesma informação via CTT para: 

Ins  tuto de Formação Avançada | Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | Av. Prof. Egas Moniz - 1649-028 Lisboa

  S   N




