
duração 
8 horas 
 
datas de realização 
4 de dez’18 
 
horário 
9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00 

 
preço de inscrição 
157,00 € - Formação + 
licença de 15 dias de oferta 
+ licença de 90 dias (a 
ativar pelo formando)  
 
outras opções 
194,00 € - Formação + 
licença de 15 dias de oferta 
+ licença de 180 dias (a 
ativar pelo formando) 
266,00 € - Formação + 
licença de 15 dias de oferta 
+ licença de 360 dias (a 
ativar pelo formando) 
 

Caso deseje estas opções 
deverá entrar em contacto 
com a responsável da 
ação. 

 

valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA  
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt  
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Recentemente, tem-se constatado que as metodologias de investigação qualitativa 
podem produzir compreensão rigorosa e relevante acerca das práticas em educação, 
saúde, gestão, de entre muitas outras áreas do conhecimento humano. Embora 
tenha sido por muito tempo considerada inferior relativamente às abordagens 
quantitativas, a investigação qualitativa tem alcançado maior credibilidade, não 
somente pela evolução das técnicas e instrumentos, mas pela maior fiabilidade e 
confiabilidade dos resultados proporcionados pelo uso de programas informáticos 
específicos para a organização, questionamento e análise de dados não numéricos e 
não estruturados. 
O webQDA (www.webqda.net) é um programa informático destinado à investigação 
qualitativa e proporciona inúmeras vantagens em relação à investigação sem recurso 
a um software ou outros programas não específicos, tais como um processador de 
texto ou uma folha de cálculo. Com o webQDA, o investigador pode editar, visualizar, 
interligar e organizar documentos. Pode criar categorias, codificar, controlar, filtrar, 
fazer buscas e questionar os dados com o objetivo de responder às suas questões de 
investigação.  
Apesar de existirem alguns pacotes de software que tratam dados não numéricos e 
não estruturados (texto, imagem, vídeo, áudio) em análise qualitativa, poucos são os 
que podem ser utilizados por vários investigadores, num ambiente de trabalho 
colaborativo e distribuído como a Internet pode oferecer. Em contexto académico, o 
webQDA é especialmente útil para investigadores, alunos de mestrado, 
doutoramento e pós-graduação que necessitem de analisar dados qualitativos, 
individual ou colaborativamente, de forma síncrona ou assíncrona. Em contexto 
empresarial, tem aplicação na análise de dados provenientes do mercado, como por 
exemplo, consumidores.  
 
objetivos gerais 
. Aprofundar conhecimentos no sentido de auxiliar os investigadores a lidar com 
dados não numéricos e não estruturados em análise qualitativa; 
. Capacitar para a utilização do software de análise qualitativa webQDA; 
. Discutir como esta ferramenta pode ser usada em diversas metodologias de 
investigação e conjuntamente com outras ferramentas; 
. Desenvolver um projeto que sirva de modelo e de base de aprendizagem das 
funções disponíveis no webQDA. 
 
destinatários 
Estudantes de mestrado, doutoramento e outros profissionais e investigadores no 
contexto académico, empresarial e corporativo. 
 
pré-requisitos 
Espera-se que os formandos tenham conhecimento básico de informática (Edição de 
texto e navegação na internet), e que tenham algum conhecimento ao nível de 
investigação de dados qualitativos (Análise de conteúdo, Análise do discurso, Análise 
do discurso do sujeito coletivo … etc.). 
 
 

Introdução ao software de Análise Qualitativa 
webQDA 



metodologia 
. Apresentação da estrutura teórica e funcional do webQDA. Uso de computadores para que 
os formandos possam desenvolver a parte prática de forma acompanhada; 
. Todos os formandos devem ter acesso a computadores com ligação a internet; 
Os participantes devem criar uma conta de utilizador em https://app.webqda.net antes do 
início da sessão. 
 
conteúdos programáticos 
. Razões para a utilização de um software de análise qualitativa; expectativas para o uso do 
webQDA; organização e potencialidades do webQDA; introdução das ações e comandos do 
webQDA; sistema de documentos (Fontes); casos e atributos; atividades práticas. 
. Procedimentos de codificação; sistema de categorias (Códigos); como relacionar dados e 
Códigos para construir modelos; atividades práticas. 
. A importância de questionar para extrair do webQDA as informações de que se necessita 
(Questionamento). Qual é o significado das análises efetuadas e dos resultados obtidos? 
Qual a consistência da codificação ao longo da análise dos dados? Atividades práticas. 
Exploração de padrões em matrizes; elementos obtidos do webQDA que apoiam a escrita 
dos resultados da análise; discussão dos projetos individuais e/ ou de grupo; atividades 
práticas. 

Natural de Aveiro, António Moreira é doutorado pela Universidade de 
Aveiro, onde desenvolve atividades docentes e de investigação. Tem 
vários livros e artigos publicados, em Portugal e no estrangeiro, e tem 
atividade principal na pós-graduação, sendo presentemente Diretor do 
Programa Doutoral em Multimédia em Educação. Os seus principais in-
teresses de investigação centram-se nos Hipertextos de Flexibilidade 
Cognitiva, nas Comunidades de Aprendizagem e de Prática e no Ensino 
de Acesso Aleatório. 

 

coordenador 

António Pedro Costa - doutorado em Multimédia em Educação pela Uni-
versidade de Aveiro. É professor. É um dos investigadores/ autor do soft-
ware de apoio à análise qualitativa webQDA (www.weqda.net), área em 
que tem publicados, em co-autoria, diversos artigos em congressos e revis-
tas nacionais e internacionais e capítulos de livros. 

formador 

“Gostei muito da formação à introdução do webQDA. 
É um software de fácil utilização e muito intuitivo o que motiva à sua utilização.  
O formador António Pedro Costa foi muito esclarecedor e preocupado com a aprendizagem 
de cada um dos formandos. 
Considero que a qualidade do curso no geral foi excelente.”, Emília Coutinho 
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