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O Módulo tem como principal foco o fornecimento de elementos para o 

aprofundamento do conhecimento acerca da anatomia e fisiologia da pesquisa em 

educação em saúde bem como para a construção de uma pergunta de pesquisa. Destina-

se ainda a elaboração ou aprimoramento dos projetos de pesquisa dos estudantes, 

através de uma caracterização, em linhas gerais, dos enfoques teórico-metodológicos da 

pesquisa em educação, incluindo a elaboração de um produto técnico. Serão discutidas 

as principais abordagens metodológicas identificando a relação entre sujeito e objeto de 

pesquisa com o objetivo final de elaborar um projeto de pesquisa apreendendo as 

diferenças e especificidades de sua estrutura textual. Os critérios para o envio do projeto 

de pesquisa a um Comitê de Ética em Pesquisa também serão um dos alvos do módulo  

 

OBJETIVOS: • Identificar as diversas etapas de pesquisa em educação em saúde, 

atribuindo as interações e importância de cada etapa; • Explicar a importância da 

pergunta de pesquisa como passo inicial para a pesquisa em educação, produzindo uma 

pergunta de pesquisa; • Identificar as etapas “FINER”, atribuindo sua relação com a 

elaboração da pergunta de pesquisa; • Explicar as etapas do projeto de pesquisa 

científica em educação, incluindo a elaboração do produto técnico; • Identificar os 

diferentes desenhos de estudo de educação em saúde; • Reconhecer as características do 

enfoque quantitativo e qualitativo da pesquisa científica; • Ampliar habilidades na busca 

e revisão da literatura; • Compreender as etapas que deve ser realizada para construção 

do marco teórico ou de referência que contextualizem um do problema de pesquisa; • 



 

Compreender a importância da estatística na pesquisa científica; • Compreender os 

principais testes ou métodos estatísticos desenvolvidos, assim como suas aplicações e a 

forma de interpretar seus resultados; • Diferenciar a estatística descritiva e a inferencial, 

a paramétrica e não paramétrica; • Identificar os diferentes tipos de amostras na 

pesquisa quantitativa; procedimento para seleção e características; • Enunciar os 

conceitos de amostra e população; • Determinar o tamanho adequado da amostra em 

diferentes situações de pesquisa; • Explicar os princípios e particularidades da pesquisa 

qualitativa. • Descrever as características gerais de estudos qualitativos. • Diferenciar 

pesquisa qualitativa de quantitativa. • Descrever as etapas envolvidas na pesquisa 

qualitativa. • Descrever as principais técnicas e abordagens utilizadas em pesquisa 

qualitativa. • Explicar os processos de coleta e análise de dados qualitativos. • Explicar 

o significado e o processo da análise de conteúdo e sua aplicação. • Explicar o papel do 

investigador (observador/entrevistador) em estudos qualitativos. • Diferenciar validade 

de confiabilidade em pesquisas qualitativas. • Descrever os diferentes tipos de 

entrevistas e observações utilizadas em pesquisa qualitativa. • Identificar e compreender 

a utilização dos diferentes tipos de roteiro para entrevistas em grupo focal.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: • Partes e funções da pesquisa em educação • A 

pergunta de pesquisa • O projeto de pesquisa • As finalidades de um projeto de 

pesquisa; • A estrutura de elaboração de um projeto de pesquisa; • Página de rosto, 

introdução, objetivo geral e específico, justificativa, metodologia (método), 

cronograma, orçamento, carta de anuência; • Como elaborar projeto pesquisa, incluindo 

a elaboração de produtos técnicos; • Modelo de dissertação do curso; • Redação e 

apresentação de um projeto de pesquisa, incluindo a elaboração de um produto técnico; 

• O projeto de pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa • Adequação a exigências 

éticas; • Passos para submissão do projeto CEP; • Precauções a serem tomadas; • Folha 

de rosto; • Plataforma Brasil; • Pesquisa qualitativa: • Considerações e desafios; • Tipos 

de pesquisa qualitativa: Etnográficos, Fenomenológico, Sociolinguístico, Críticos; • 

Confiabilidade e ética em pesquisa qualitativa. • Pesquisa quantitativa em educação em 

saúde: Considerações e desafios; • Tipos de pesquisa quantitativa em educação em 

saúde • Introdução à bioestatística: Importância e papel da bioestatística na pesquisa 

científica na área de educação em saúde; • Estatística descritiva: variáveis; apuração de 

dados; apresentação tabular; apresentação gráfica; medidas de tendência central; 



 

medidas de dispersão; • Noções de Probabilidade. • Amostragem: teoria da amostragem; 

cálculo do tamanho da amostra para os diferentes estudos epidemiológicos; tipos de 

amostras. • Inferência estatística: estimação pontual e por intervalo para médias e 

proporções; estrutura de testes de hipóteses; valor de p; testes para diferenças entre 

médias e proporções; testes paramétricos e não paramétricos; seleção de testes.  

 

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS APLICADOS: Todas as estratégias 

pedagógicas serão realizadas de forma remota e síncrona, tilizando a plataforma cisco 

webex. O desenvolvimento das competências acontecerá a partir de grupos tutorias para 

discussão dos conteúdos programados, exposições, leituras de artigos científicos com 

roteiro pré-determinado de atividades, além de estudo individual e atividades práticas.  

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Todos os estudantes serão avaliados formativamente 

durante todas as atividades do curso (grupos tutoriais, apresentações e elaboração de 

tarefas, trabalhos em grupo) e receberão feedback referente à participação e 

desempenho. A avaliação somativa dos estudantes consiste na nota atribuída à tarefa 

programada e distribuída durante o módulo. 
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