UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO
OFICINA DE TÉNICA EM PESQUISA QUALITATIVA – A ENTREVISTA
Docente: Dra. Maria Ivonete Barbosa Tamboril (UNIR/UFOPA)
Contato: e-mail: ivonetetamboril@unir.br

EMENTA
A entrevista enquanto instrumento para coleta de dados em pesquisa qualitativa. Diferentes modalidades.
Limites e possibilidades na compreensão da realidade. Planejamento e realização da entrevista.
Transcrição, sistematização e análise dos conteúdos da entrevista. O papel da entrevistadora/o e da
entrevistada/o. Procedimentos éticos.
OBJETIVOS
 Contribuir para formação de jovens pesquisadoras e pesquisadores que recorrem o uso da entrevista
como técnica de coleta de dados em pesquisa qualitativa.
 Planejar situações de simulação em contextos de pesquisas envolvendo diferentes etapas da
entrevista.
 Ampliar o repertório teórico e metodológico sobre entrevista através de levantamento bibliográfico.
PROGRAMAÇÃO
18/04/2017
Tarde – 14h às 18h
Conteúdos: Entrevista como técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas: tipos, características,
estrutura. Planejamento, execução e transcrição de entrevistas. O papel da entrevistadora/o e da
entrevistada/o. Aspectos éticos.
20/04/2017
Tarde – 14h às 18h
Conteúdos: Atividades práticas envolvendo o planejamento, execução, transcrição, sistematização e
análise dos conteúdos de entrevistas em contextos de pesquisa acadêmica.
PÚBLICO ALVO: Profissionais de educação e de áreas correlatas, estudantes de graduação e pósgraduação e interessados no tema.
Local: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ/UFOPA
Unidade Rondon - Mini auditório H305.
Avenida Marechal Rondon, s/n – Caranazal CEP 68040-070,
Santarém, Pará, Brasil.
Contato:
E-mail: grupohistedbrufopa@gmail.com
Telefones: (93) 99133-1814 / (93) 99229-9023
Informações para inscrição:
Vagas Limitadas
Valor: R$10,00
CH: 8hs
Para inscrever-se, acesse o link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1kGKjW6yDzeo1uaBnR0oM50KBDUL5suVsoIOsW2kgO84/viewform
?usp=sharing&edit_requested=true e preencha a ficha de cadastro.
* Sua vaga somente será validada após a confirmação do pagamento da inscrição na sala do Grupo
de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” – HISTEDBR/UFOPA, nº 45,
no Campus Rondon. Período para pagamento (validação da inscrição: até 31/03 - segunda a sextafeira- Horário: 14h às 18h).
**Realização da oficina sujeita a número mínimo de inscritos.

