Taller

Workshop Introdução ao trabalho com o NVivo 11, Codificação de textos e geração de
resultados

Descripción

Neste workshop aprenderemos por meio das sessões práticas, os principais conceitos e procedimentos para o uso do Nvivo em
diferentes pesquisas que envolvam a análise de dados qualitativos como entrevistas, grupos focais e material misto, desde os
processos iniciais até a obtenção de resultados com apoio do software, a ﬁm de otimizar tempo e processos nos projetos de
investigação qualitativa, particularmente com respeito à análise de dados. <div><br></div><div>Finalmente serão geradas reﬂexões
com os participantes sobre o impacto desta ferramenta para os processos da investigação, também a importância de implemente
ação de estratégias qualitativas para a análise de problemas relacionados com este campo. </div>

Dirigido a
Objetivo

Apresentar aos participantes as principais ferramentas com que conta Nvivo para facilitar o processo da codiﬁcação e sua
aplicação prática para a análise de informações qualitativas e mistas.
Apresentar aos participantes as diferentes saídas de informação baseadas em perguntas de investigação para o apoio na
elaboração de relatórios de resultados.

Temario

AGENDA

SESÃO 1: CODIFICAÇÃO
Introdução:
O que é Nvivo?
Principais funções e características
Reconhecimento da interface
Atribuir documentos
Codificação
Análise de informação: textual: Texto e PDF
Análise de informação multimídia: Imagem, Áudio, Vídeo
Análise de informação mista: Tabela de dados
Criação e estrutura de nós
Anotações
Memos
Link veja também
Relacionamentos
Clasificações
Perguntas dos participantes
SESÃO 2: SAÍDAS DE DADOS
Conteúdo das citações, anotações, memos, links veja também e relacionamentos
Consultas
Busca de texto
Codificação
Frequência de palavras
Matriz de codificação
Mapas
Opções gráficas
Matriz estrutural
Considerações finais

Instructores

Natalia Gamboa Virgüez

Antropóloga da Universidade Nacional da Colômbia, com experiência em trabalho de campo nas zonas rurais, trabalho comunitário
e participante de pesquisas sobre infância, política pública, saúde e educação. Apoia a pesquisadores e grupos de pesquisa no uso
do software especializado para a investigação qualitativa e faz parte da equipe de treinamento da área qualitativa de Software
Shop.

Información General
Duración

6 Horas

Fecha de Inicio

Jue. 19 de Abr de 2018

Horarios

Hora Brasil
8:00 am a 11:00 am

Ciudad

Cualquier Ciudad (Cualquier Estado, Canadá)

Lugar:

SOFTWARE shop - vía web

Herramientas de apoyo

Mayores informes de inscripción y costos
Entrenamientos@Software-Shop.com

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

