Entrenamiento Especializado

Treinamento NVivo12: Análise de Informação Qualitativa e
Mista

Descripción

Neste treinamento especializado os participantes poderão apropriar, através de sessões práticas, os principais conceitos e processos
para o uso do software NVivo como apoio na pesquisa qualitativa (entrevistas, transcrições, grupos focais, dados bibliográﬁcos) ou
mista (atributos, tabelas de dados, inquérito) poupando tempo e facilitando o trabalho dos pesquisadores.

Dirigido a

Pesquisadores, docentes, analistas, consultores e público em geral, interessados no uso de software cientíﬁco para a organização,
análise e visualização de informação qualitativa e mista.

Objetivo

Apropriar por meio de exemplos práticos, os principais conceitos e processos para o uso do software NVivo 12 nas tarefas de
organizañáo, análise e exploração de informação qualitativa e mista.
Facilitar o desenvolvimento e fortalecimento de competências tecnológicas aplicadas à pesquisa.

Temario
AGENDA
Começando a trabalhar
Conceitos básicos e pontos de consenso
O que é NVivo?
Recomendações iniciais
Reconhecimento da interface

Opções de organização de informação no NVivo
Importação de documentos
Pastas
Nós de caso
Conjuntos
Classificações
Importação desde SPSS
Codificação e análise de informação
Criação e estrutura de nós
Anotações e memos
Link veja também
Relacionamentos

Consultas em texto
Contagem de palavras
Busca de texto
Busca composta
Codificação automática a partir de consultas
Salvar uma consulta
Importação de outros formatos
Importação e trabalho com tabelas de dados
Trabalho com áudio, vídeo e imágens
NCapture: Captura de informações da internet e redes sociais
Trabalho com gestores bibliográficos

Revisão do projeto
Definição de nós e criação do livro de códigos
Fusão de nós
Revisar e corrigir referências associadas a um nó
Mapa da estrutura da codificação
Ferramentas para trabalho colaborativo
Recomendações para realizar trabalho colaborativo
Identificação de usuários
Fusão de projetos
Comparação de codificação
Relatórios, resumos e saídas de informação
Referências por nó
Resumo de referências para os nós
Consulta de codificação
Matriz estrutural
Matrizes de codificação
CrossTab
Mapas
Diagramas de exploração
Outras visualizações
Relatórios e extratos

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

15 horas

Fecha de Inicio

Lun. 27 de Ago de 2018

Horarios

De 9:00 a.m. a 12:00 m. Hora Sao Paulo
Fechas:
Del 27 al 31 de Agosto de 2018

Ciudad

São Paulo (São Paulo, Brasil)

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

