Webcast

NVivo 12: Trabalho com Casos ou Unidades de
Análise

Descripción

No NVivo os casos representam unidades de análise que permitem delimitar e organizar as informações do projeto por pessoas,
lugares, organizações, grupos, etc., facilitando o trabalho de resumir e comparar os casos em função dos objetivos do estudo. Nesta
apresentação conheceremos como trabalhar com casos dentro do NVivo, as diferenças conceituais com outras estratégias de
organização e sua importância na análise para a construção de relatórios e apresentação de resultados

Dirigido a

Pesquisadores, consultores, tesistas e público em geral interessado em conhecer as vantagens de organizar sua pesquisa com apoio
de uma ferramenta de Software como o NVivo.
Usuários e usuárias do NVivo que desejam aprofundar no uso de casos para identiﬁcar e organizar unidades de análise em um
projeto qualitativo ou misto.

Objetivo

Apresentar aos participantes estratégias práticas para a organização de suas pesquisas com apoio do NVivo.
Repassar os conceitos e aplicações relacionados no uso de casos em um projeto qualitativo ou misto.

Temario

Por que é importante definir unidades de análise?
O que são os casos no NVivo?
Criação de casos
Trabalho com vários casos
Criação automática de casos
Matriz estrutural
Comparações
Perguntas dos participantes

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

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 12 de Jul de 2018

Horarios

São Paulo 5:00 pm

Herramientas de apoyo

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

