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Resumo: 

O curso de extensão “Metodologia Qualitativa de Pesquisa em Ciências Sociais 

Aplicadas” teve por objetivo ambientar os estudantes dos cursos de graduação em 

Direito Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais técnicas de pesquisa 

qualitativa buscando auxiliar na compreensão e na escolha da metodologia mais 

adequada para a coleta de dados nas investigações e projetos de pesquisa. O 

projeto surgiu de uma demanda interna de alguns discentes durante o uso das 

técnicas qualitativas na realização de pesquisas para os Trabalhos de Conclusão de 

Curso. A partir de um enfoque transdisciplinar o curso apresentou as principais 

técnicas de pesquisa qualitativa utilizadas nas áreas da Ciências Sociais Aplicadas 

apontando características vantagens desvantagens e desdobramentos na 

interpretação dos dados com a utilização de cada uma delas. Abordou os aspectos 

relacionados à validação e à confiabilidade da pesquisa científica falsas dicotomias 

entre pesquisas quantitativas e qualitativas além de questões pontuais de sua 

aplicação a partir de exemplos e trabalhos que utilizaram técnicas de entrevista 

observação participante estudo de caso questionário qualitativo e grupo focal. O 

projeto foi realizado em dois sábados dias 10 e 17 de maio de 2014 das 8h às 12h 

totalizando 8h/aula devidamente certificadas. Foram disponibilizadas 50 vagas todas 

preenchidas tanto por discentes do curso superior técnicos e servidores do IFRS 

Câmpus Osório quanto por estudantes membros da comunidade acadêmica externa 

de instituições públicas e privadas locais. A procura pela atividade superou as 

expectativas iniciais assim como a participação ativa dos(as) inscritos(as) 

demonstrou que a proposta atendeu aos anseios do público a quem se destinava. 

Com base nesta experiência e no seu resultado bem sucedido podemos concluir 

que o curso atingiu os objetivos propostos e que face a procura por inscrições de 

membros de outros níveis e áreas de formação há demanda junto à comunidade 

acadêmica local para a realização de novas edições o que fortalece e incentiva a 

realização de mais trabalhos baseados em análises de pesquisas qualitativas. Além 

disso a formação de novas turmas deste projeto pode representar um incremento na 

qualificação continuada dos egressos dos cursos contemplados para uma melhor 

atuação nas áreas de pesquisa consultoria e assessoria profissional.  


