
duração 
14 horas 
 
datas de realização 
16 e 23 de março’20 
 
horário 
Das 9h30 às 12h30 
e das 14h00 às 18h00 

 
preço de inscrição 
180,00 € 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
Descontos 
early bird 20% = 144,00€, para 
quem efetivar (pagar) a 
inscrição até 17 de 
fevereiro’20  
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis 

 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ 
Universidade de Aveiro 
 
 
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Na resposta a uma vez maior necessidade de dados quantitativos que fundamentem 
resultados de investigação, sistemas de garantia da qualidade ou sustentem opções 
estratégicas de natureza diversa, têm-se diversificado o número de investigações por 
questionário. A esta expansão coloca-se o desafio da qualidade dos instrumentos e da 
medidas neles contidas. Qualidade esta, sem a qual resultados e conclusões se encontram 
consideravelmente limitados. 
Neste sentido, será de considerar planeamentos de processos de recolha de dados onde se 
interliguem objetivos, construção e desenvolvimento de instrumentos de medidas e posteriores 
opções de análise de dados. Esta interligação implica compreender a natureza das variáveis e 
o modo de as recolher, operacionalizar de forma sistemáticas os construtos a medir e conhecer 
as técnicas de análise de dados disponíveis para garantir a qualidade das medidas. 

 
objetivos gerais 
. Aprofundar os conhecimentos acerca da construção, desenvolvimento e aplicação de 
instrumentos de medidas quantitativa, nomeadamente questionários e escalas de medida; 
. Aprofundar os conhecimentos sobre operacionalização de construtos e medida de variáveis 
latente; 
. Aprofundar os conhecimentos acerca das análises estatísticas que suportam os estudos de 
validade dos instrumentos de medida; 
. Aplicar diferentes análises estatísticas que suportam os estudos de validade dos instrumentos 
de medida com recurso ao IBM SPSS; 
. Conhecer e compreender os outputs de técnicas estatísticas de fiabilidade e análise de 
dimensionalidade. 
 
destinatários 
Investigadores, docentes e profissionais envolvidos em recolhas de dados quantitativos, em 
particular com recurso a questionários em formato de escala. 
Os participantes neste curso poderão trazer os computadores portáteis com a instalação do 
SPSS (versão disponível no site da IBM) ou utilizar os computadores que estão disponíveis 
nas instalações da UNAVE. 
 
metodologia 
Exposição oral. Exercícios práticos baseados em exemplos de ocorrência frequente no âmbito 
de desenvolvimento de projetos de investigação com recolha quantitativa de dados. Conjugado  
com a participação ativa dos formandos. 
 

conteúdos programáticos 
. Construção e desenvolvimento de questionários e escalas de medida 
 . Desenho dos instrumentos considerando os objetivos da recolha de dados; 
 . Escrita de itens e instruções de acordo com os objetivos e público-alvo; 
 . Operacionalização de construtos e definição da medida de varáveis latentes; 
 . Desenho e análise de resultados de estudos preliminares 
. A validade das medidas 
 . Tipos de validade; 
 . Procedimentos estatísticos de suporte aos estudos de validade 
. Análises estatísticas em SPSS que suportam os estudos de validade dos instrumentos de 
medida: 
 . O modelo de consistência interna com base no alfa de Cronbach; 
 . Análises exploratórias de dimensionalidade. 

Construção, desenvolvimento e análise de 

escalas e questionários (com recurso ao 
SPSS) 



Natural de Aveiro, António Moreira é doutorado pela Universidade de Avei-
ro, 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 interesses de investigação cen-
tram-se nos Hipertextos de Flexibilidade Cognitiva, nas Comunidades de 
Aprendizagem e de Prática e no Ensino de Acesso Aleatório. 

 coordenação científico-pedagógica 

Doutora Cláudia Figueiredo, consultora de Metodologia de Investigação  

e Estatística. 

formadora 

V 0.2 

testemunhos 

“A ação de formação “Construção, desenvolvimento e análise de escalas e questionários 
(com recurso ao SPSS)” revelou-se de extrema importância no âmbito do projeto de investi-
gação, que me encontro a desenvolver, nomeadamente ao nível da análise da aplicação de 
um pré-teste de um questionário, com vista à sua validação e futura aplicação a nível nacio-
nal. 

Foi um momento de excelência para dissipar algumas dúvidas relativas à construção, de-
senvolvimento e análise de escalas e questionários, nomeadamente ao nível da operaciona-
lização de construtos e medida de variáveis latentes, validade dos instrumentos de medida 
e análises estatísticas que suportam os estudos de validade; e técnicas estatísticas de fiabi-
lidade e análise de dimensionalidade. 

Esta formação trouxe-me uma maior capacidade de análise crítica dos dados obtidos e uma 
maior segurança para os próximos passos da minha investigação. 

Agradeço a disponibilidade (e paciência) da formadora para as dúvidas colocadas e reco-
mendo esta formação, sem quaisquer dúvidas, a todos os que estão e/ou vão aplicar questi-
onários.”, Rita Tavares (2017) 

 


