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DISCIPLINA: 
TESC V – INTRODUÇÃO À PESQUISA POR MÉTODOS MISTOS 
 (HAVERÁ VAGA ISOLADA )  

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Ronaldo Rocha Bastos  CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Terça-feira HORÁRIO: 09:30 às 12:30h 

INÍCIO: 24/09/2019 TÉRMINO: 26/11/2019 

EMENTA:  

 Os métodos mistos vêm sendo utilizados em pesquisas nas Ciências Sociais 

e nas Ciências da Saúde por pelo menos 30 anos.  Neles, o pesquisador 

coleta tanto dados quantitativos quanto qualitativos, integrando-os de forma 

a produzir uma melhor compreensão de seus problemas de pesquisa.  A 

pesquisa por métodos mistos parte do pressuposto que ao combinar de 

forma sistemática os dados quantitativos, geralmente de tendências, aos 

qualitativos, representados por relatos e experiências, o que se obtém tem 

um maior poder explicativo que cada método usado separadamente.  Na 

área de Saúde Coletiva observa-se a presença de dados de ambos os tipos, 

que em muitas vezes são apresentados de forma independente, sem 

integração. No entanto, um método que possibilite o uso integrado das 

informações é um ferramental de grande importância para o pesquisador na 

área.  

A natureza da pesquisa por métodos mistos.  Princípios da pesquisa por 

métodos mistos. Planejamento de Pesquisa por métodos mistos: os 

principais desenhos.  Coleta de dados em métodos mistos.  Análise e 

Interpretação de dados em pesquisas por métodos mistos.  Como escrever 

relatórios de pesquisas que utilizam métodos mistos.  Exemplos de utilização 

de métodos mistos em diferentes pesquisas. 

 Seguindo a ementa acima propõe-se o seguinte Programa: 

I Pesquisa por métodos mistos: natureza e princípios. 

II Planejamento de pesquisa por métodos mistos: métodos fixos e 

emergentes; desenhos convergentes e exploratório sequencial. 

III Coleta de dados em métodos mistos: estratégias e métodos 

IV Planejamento de um projeto de pesquisa por métodos mistos: 

amostragem e integração 

V Análise de resultados e como resumir os principais achados em uma 

pesquisa de métodos mistos. 

VI Leitura crítica de exemplos de pesquisas por métodos mistos. 
 
ANFITEATRO DO NATES  

 
Pré-requisito: ter cursado Estatística em Saúde ou outra disciplina de Estatística em 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 
 


