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Métodos e Técnicas de Pesquisa I

O curso se volta para discutir estratégias de pesquisa com foco especial no uso de técnicas
análise multivariada de dados em ciência política.

Exploraremos em simultâneo três componentes: (a) conceitos fundamentais na pesquisa
aplicada em ciência política; (b) aplicações para a ciência política utilizando exemplos e
análises específicas; e, (c) aprofundamento no significado, elementos formais e uso das
técnicas multivariadas de análise de dados.

As aulas serão ministradas em três blocos distintos de 01 hora, dividindo-se em:

Parte 1 – Apresentação dos Capítulos Relativos aos Livros sobre fundamentos: Kellstead e
Whitten (2009) e Pollock III (2005);

Parte 2 – Apresentação dos Exercícios Resolvidos do livro do Pollock

Parte 3 – Apresentação de uma Técnica de Análise de Dados a partir dos livros de Análise
Multivariada & Aplicações para a Ciência Política1

Avaliação: 30 % para participação do aluno (assiduidade, interesse, participação, colaboração,
criatividade); e, 70% para os dois exercícios em classe de 20 questões teste (objetivas) e 03
escritas. As datas específicas serão combinadas em classe.

Tópicos

O estudo científico da política

Conceitos & Construção de teoria

Relações causais, causalidade/ desenhos de pesquisa

Mensuração

1 Estas apresentações serão fundamentais para a nota final do aluno. Ao apresentar as técnicas, os
alunos (em grupo) devem buscar nos periódicos de ponta vários artigos (para confrontar possibilidades
de desenhos de pesquisa e de emprego da técnica) de 2010 para 2014 que utilizem de forma direta ou
indireta a técnica em foco. Serão examinados vários artigos por aula. Os artigos devem ser coletados
preferencialmente do Sistema Periódicos Capes e de Periódicos de elevado fator de impacto
(impactfactor) na disciplina de ciência politica. Não serão aceitos artigos de áreas transversais.

http://www.getpdf.com


Estatística Descritiva/Gráficos

Inferência e Testes de Hipóteses

Correlação e Regressão

Análise de Interdependência

o Análise de Componentes Principais;
o Análise Fatorial;
o Análise de Agrupamentos;
o Escalonamento Multidimensional e Análise de Correspondência

Análise de Dependência

o Análise de Variância;
o Análise Discriminante Múltipla e Regressão Logística
o Equações Estruturais;
o

Livro (s) Texto:

AnálisePolítica:

1. Kellstedt, Paul M. and Guy D. Whitten (2009). The Fundamentals of Political Science
Research. New York. Cambridge University Press;

2. Pollock III, Philip H. (2005). The Essentials of Political Analysis. Washington D.C. CQ
Press;

3. Stata (ou SPSS) Companion to Political Analysis. Washington D.C. CQ Press;

Análise Multivariada de Dados

4. Hair, Joseph F. et al. (2009).AnáliseMultivariada de Dados. Porto Alegre. Bookman;

5. Lattin, James et al. (2011).Análise Multivariada de Dados. São Paulo. Cengage Learning;

6. Fávero, Luiz Paulo et al (2009). Análise de Dados: Modelagem Multivariada para
Tomada de Decisões. Rio de Janeiro. Campus-Elsevier;

Recomenda-se fortemente que os estudantes explorem ao máximo as potencialidades
de recursos disponíveis sobre softwares e programas para análise de dados que são
usuais em ciência política.
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